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Nota da Direcção 
O presente Relatório de Atividades e Relatório de Gestão e Contas do ano de 2015 
corresponde, quase na sua totalidade, ao período em que a anterior direção estava no 
exercício das suas funções tendo esta nova direção tomado posse a dia 12 de Novembro do 
ano em referência. 
 
Assim, os novos membros desta direção sendo responsáveis por apresentar estes documentos à 
Assembleia Geral dos associados da Persona, procuraram de imediato tomar conhecimento, 
mais aprofundado, dos constrangimentos e potencialidades existentes na Instituição  bem como 
dos desafios a ultrapassar visando a tomada de medidas e decisões que, por um lado, 
permitam continuar na senda do saneamento financeiro e se possível, por outo lado, aumentar a 
sustentabilidade e estabilidade financeira. 
 
 A atual direção assumiu como prioritário esses objetivos e quer seja através, da angariação de 
mais associados, mais donativos da comunidade em geral, mais apoios de organizações 
públicas e privadas ou o apoio de meios e trabalho voluntário, quer seja através, da 
reorganização e gestão dos recursos humanos, dos meios e equipamentos e das valências sociais 
agora. Desenvolvemos, com empenho, ainda em finais do ano de 2015, um conjunto de 
contactos e reuniões visando começar a criar e construir uma melhor prestação de cuidados e 
respostas sociais de melhor qualidade para os nossos utentes que, sublinhamos, são a razão 
primeira da criação e existência da Persona não esquecendo que é também pelos utentes 
a razão fundamental de nos termos apresentado ao ato eleitoral em Novembro  
e estarmos duma forma voluntária e abnegada a desempenhar funções diretivas. 
 
Constatámos logo no início do exercício do nosso mandato que a Instituição tem uma sede social 
em regime de aluguer, cujo valor de renda é avultado para as capacidades da associação, 
só sendo possível manter os nossos compromissos de pagamento, com o subsídio da Câmara 
Municipal do Barreiro que ascende a um valor anual de 21.939,36  Euros, tendo a Associação 
que pagar à Baía Tejo, entidade proprietária do edifício, um valor anual de 26.696,44 Euros. 
A diferença entre o subsídio recebido por parte da CMB e valor pago por nós é o referente ao 
IVA que obrigatoriamente é aplicado mas que infelizmente não nos é ressarcido . 
 
É também visível o estado degradado e a necessidade urgente de se procederem a obras de 
requalificação da nossa sede que, desde há vários anos, têm sido adiadas por constrangimentos 
de vária ordem, mas sobretudo por falta manifesta de recursos financeiros. Desde 2012  até à 
presente data deste Relatório, a Persona tem procedido a um esforço de contenção de gastos 
em recursos materiais e humanos procurando cumprir o Plano de 
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Sustentabilidade Financeira apresentado à Segurança Social nessa altura e por essa entidade 
aprovado e estabelecido o acordo respetivo que teria permitido até finais de 2015 o 
necessário saneamento financeiro 
 
Contudo alguns dos objetivos não foram cumpridos como, inicialmente, estava previsto por parte 
da Tutela. Parece-nos justo realçar que pese embora o esforço da direção anterior e dos 
trabalhadores da Persona em terem tomado diversas medidas visando a manutenção da 
atividade da mesma em prol dos seus utentes, reduzindo meios humanos e gastos de outra 
ordem, não houve como era  (e continua a ser) imprescindível  a revisão dos acordos de 
cooperação com a Segurança Social, com o aumento da participação financeira per capita nas 
várias valências e respostas sociais em funcionamento como inicialmente essa entidade tinha 
assumido e que teria viabilizado a melhor prestação de cuidados aos utentes e melhores 
condições de trabalho a todos os que aqui diariamente desenvolvem a sua atividade 
profissional 
. 
Perante o risco de insustentabilidade  em manter a  atividade, por falta de verbas, mais uma 
vez, foi acionado em Novembro de 2014 o pedido de apoio do Fundo de Socorro Social no 
valor de 70.000 Euros para Equilíbrio Financeiro; de 55.000 Euros para Obras de 
Requalificação da sede afetas às respostas sociais; 35.000 Euros para a aquisição de 
Equipamento Móvel necessário ao funcionamento dessas valências sociais. Em julho de 2015 a 
Segurança Social deu despacho favorável e aprovação  designadamente de 70.000 Euros para 
Equilíbrio Financeiro; de 37.412 Euros para as Obras ; 9.588 Euros para aquisição de 
Equipamento Móvel. 
Como facilmente se nota estas duas últimas verbas são bastante inferiores ao que foi 
considerado necessário e pedido à Segurança Social para a execução plena dos objetivos 
pretendidos. 
 
Neste contexto, esta nova direção da Persona estabeleceu como prioridade a realização das 
Obras de Requalificação a iniciarem-se em 2016.. Assim, ainda em 2015, solicitámos e 
estivemos em reuniões  com o projetista de arquitetura  para  avançar de imediato com as 
necessárias alterações ao projeto inicial; com a Câmara Municipal do Barreiro solicitando entre 
outros apoios uma verba aproximada ao valor da parte que a Associação tem que assumir de 
pagamento das obras  pois o valor da tutela é manifestamente insuficiente; com a administração 
da Baía Tejo dando conta da nossa decisão e solicitando que essa entidade como proprietária 
do edifício não só desse o seu consentimento mas assumisse, como lhe compete, as obras de 
recuperação total do telhado substituição de caixilharias das janelas e pintura exterior do 
edifício; com a Segurança Social no sentido de reiniciar a negociação de revisão dos acordos 
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de cooperação atuais ,bem como a reavaliação do projeto de arquitetura das Obras de 
Requalificação. 
 
Ora o presente Relatório de Atividades e Contas do ano de 2015 reflete em nossa opinião o 
que foi realizado, na maior parte do ano, ainda sob a responsabilidade  da anterior direção e 
trabalhadores no exercício das suas funções e até muitas vezes para além delas, e perante a 
análise, ainda que não muito aprofundada, mereceu aprovação da nossa parte e a devida 
submissão à apreciação e votação da Assembleia Geral dos Associados da Persona. 
 
Em conclusão  e para finalizar expressamos aqui publicamente os nossos agradecimentos à 
forma acolhedora como a anterior direção e os utentes nos receberam,  como os funcionários e 
todos os trabalhadores desta instituição nos prestaram esclarecimentos que foram sendo 
pedidos por nós e sobretudo pelo seu profissionalismo e empenho  nas medidas e decisões que 
fomos tomando e que se impõem continuar a tomar.  Agradecemos ainda as respostas obtidas e 
apoios já concedidos por parte da CMM, do compromisso que a Baía Tejo assumiu na 
realização da sua parte das obras, na aprovação do projeto por parte da Segurança Social, 
na continuidade dos protocolos com a União de Freguesias do Barreiro e Lavradio, e outras 
empresas referentes à Paisagem Protegida   e a disponibilidade manifestada por muitas outras 
Freguesias e outas entidades sem esquecer  e realçar alguns voluntários que pessoalmente têm 
colaborado gratuitamente e decorrente dos pedidos que lhes temos feito. Desejamos  que a 
PERSONA seja  no futuro cada vez mais  reconhecida e valorizada por toda a comunidade em 
geral, pelo seu trabalho, profissionalismo, empenho e dedicação postos ao serviço dos utentes 
aumentando a qualidade das respostas e serviços sociais que se prestam. A saúde em geral e a 
saúde mental  é um bem de valor inestimável e a concretização dos nossos fins estatutários de 
promoção da saúde mental tem que estar sempre presente na ação de todos nós, quer 
desempenhemos funções diretivas quer desempenhemos funções profissionais diversas com 
vínculo laboral, quer sejamos associados e ainda colaboradores. 
 
Existe muito caminho a percorrer, muito caminho a construir, muitos sonhos a concretizar! Contem 
connosco porque temos presente que do sonho nasce a Obra! 
 
A Direcção 
Presidente – Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar – Sócio nº 535 
Vice-presidente – João José Ribeiro Ferreira da Costa – Sócio nº 341 
Tesoureiro – Beatriz Leonor Mourato Monteiro – Sócio nº 538 
Secretário – Sílvia Carina leal das Neves – Sócio nº 534 
Vogal – João Manuel Santos Fonseca – Sócio nº 433 
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1. Breve Descrição das Valências  
 
1.1. Fórum Sócio Ocupacional (FÓRUM) – é um espaço destinado a pessoas com 
desvantagem, transitória ou permanente, de origem psíquica, visando a sua reinserção sócio – 
familiar e/ou profissional, ou a sua eventual integração em programas de formação ou de 
emprego protegido.  
 
Trata-se portanto, de um local de prestação de cuidados de natureza reabilitativa, para 
pessoas com doença mental, promovendo, sempre que possível, a recuperação funcional e 
facilitando a participação como membros activos da comunidade.  
 
O objectivo principal é dotar os utentes de competências necessárias à sua progressiva 
autonomização, estimulando as suas capacidades, potencialidades e relacionamento 
interpessoal, bem como as ligações familiares. O plano reabilitativo inclui todas as vertentes 
referidas, uma vez que todo o trabalho desenvolvido tem em vista a promoção da saúde e da 
melhoria de qualidade de vida das partes envolvidas. 
 

Capacidade com Acordo Lista de Espera Total de Utentes (2015) 
25 5 28 

 
1.2. Unidade de Vida Protegida (UPRO) – Resposta desenvolvida em equipamento 
habitacional, destinada a pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave e de evolução 
crónica clinicamente estável e que necessitam de treino de autonomia. Resposta de intervenção 
integrada – Segurança Social / Saúde. Tem como principais objectivos, promover a reabilitação 
e fomentar a autonomia de vida e reinserção social, promover a estreita ligação à comunidade 
facilitando a efectiva e progressiva integração e por último, prevenir situações de crise e de 
institucionalização. 
Esta resposta social tem como destinatários jovens e adultos com problemática psiquiátrica 
grave, clinicamente estáveis e em que se verifiquem potencialidades de autonomia passíveis de 
desenvolvimento pelo retorno à actividade profissional ou pela integração em programas de 
reabilitação psicossocial. 
 

Capacidade com Acordo Lista de Espera Total de Utentes (2015) 
7 3 7 

 
1.3. Unidade de Vida Autónoma (UVAUT) – Resposta desenvolvida em equipamento 
habitacional, destinada a pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave estabilizada e 
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de evolução crónica mas com capacidade autonómica, permitindo a sua integração em 
programas de formação profissional ou em emprego normal ou protegido e sem alternativa 
residencial satisfatória. Resposta de intervenção integrada entre os serviços da Segurança 
Social e do Ministério da Saúde. 
Tem como principais objectivos proporcionar alojamento e assegurar a individualização e a 
estabilidade dos utentes numa vida normalizada, quer na vertente relacional, quer na vertente 
laboral. Têm como destinatários pessoas com doença psiquiátrica grave, em fase estabilizada, 
cuja capacidade mental permita perspectivar uma reinserção socioprofissional. 
 

Capacidade com Acordo Lista de Espera Total de Utentes (2015) 
Sem acordo 0 4 

 
1.4. Empresa de Inserção – Paisagem Protegida (PP) – São Empresas de Inserção as pessoas 
colectivas sem fins lucrativos e as estruturas de pessoas colectivas sem fins lucrativos dotadas de 
autonomia administrativa e financeira, que tenham por fim a reinserção socioprofissional de 
desempregados de longa duração ou em situação de desfavorecimento face ao mercado de 
trabalho. Tem como principais objectivos, combater a pobreza e a exclusão social, através da 
inserção ou reintegração profissionais, promover a aquisição e desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e profissionais adequadas ao exercício de uma actividade em 
indivíduos em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho.  

Em Janeiro de 2015, a associação recebeu a notícia de que o programa das empresas de 
inserção do Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro (IEFP) iria ser cessado, 
tendo como medida transitória a cessação de todos os contratos de trabalho com os 
colaboradores até Agosto de 2016.  

A estrutura actual da empresa de inserção contempla 12 postos de trabalho, em que 8 dos 
quais eram co-financiados pelo IEFP até à cessação do programa por parte do MTSS (restam 
actualmente 4 postos de trabalho) e 7 postos de trabalho, totalmente suportados pela 
instituição.  

A Paisagem Protegida tem duas vertentes distintas: a primeira relacionada com a criação de 
postos de trabalho, apoiando os seus colaboradores integrados nas várias áreas da sua vida, 
através de um Plano de Inserção. A outra vertente está relacionada com a prestação de serviços 
de jardinagem.  

Capacidade do Projecto Lista de Espera Total de Utentes (2015) 
8 (inicial) 145 13 
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2. Apresentação das Actividades por Serviço / Valência 
2.1. Direcção Técnica 
A Direcção Técnica encontra-se dividida em 2 departamentos: 

- Departamento de Reabilitação Psicossocial, que é responsável pelas respostas sociais: Fórum 
Sócio-Ocupacional, Unidade de Vida Protegida, Unidade de Vida Autónoma – Dra. Sandra de 
Jesus; 

- Departamento de Economia Social, que é responsável pela resposta social: Paisagem 
Protegida – Dr. João Santos da Costa; 

A Direcção Técnica realiza as suas actividades em regime de complementaridade, assegurando 
a organização, planeamento, supervisão de todas as actividades, assim como dos recursos 
humanos, associados às várias respostas sociais.  

O sector administrativo depende hierárquica e funcionalmente da Direcção, sendo o papel da 
Direcção Técnica, meramente de orientação e supervisão em algumas tarefas, nomeadamente, 
em assuntos relacionados com expediente. 

2.1.1. Principais Actividades ou Acções Desenvolvidas: 
 Participação em duas reuniões no Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal; 
 Participação na audiência com o gabinete do Ministro do Trabalho e da Segurança 

Social, de modo a viabilizar a candidatura ao Fundo de Socorro Social; 
 Participação em duas reuniões com a vereação para Acção Social da Câmara 

Municipal do Barreiro; 
 Participação no seminário de apresentação dos resultados do projecto de investigação 

– acção em saúde mental – PROMQUAL – na Faculdade de Medicina de Lisboa; 
 Participação no Seminário organizado pela CNIS em Fátima, para análise do despacho 

conjunto n.º 407/98 e da situação das respostas sociais na área da saúde mental; 
 Participação no projecto de investigação Presame – Instituto Politécnico de Setúbal; 
 Preenchimento e Actualização da Carta Social – Ministério do Trabalho e da Segurança 

Social; 
 Participação no estudo “Validação do questionário das capacidades para o contexto 

de saúde mental comunitária (QC – SMC); 
 Orientação de 4 estágios de ensino clinico da Escola Superior de Enfermagem de 

Lisboa; 
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 Participação em reuniões do CLAS do município do Montijo; 
 Participação em reuniões do CLASB do município do Barreiro; 
 Participação em reuniões com a Arq. Angelina Santos do Centro Distrital de Segurança 

Social de Setúbal, para analisar e viabilizar o projecto de obras para a instituição; 
 Com vista à divulgação da Associação bem como angariação de fundos, a Persona 

participou no Mercado Social do Barreiro, onde estiveram em exposição e venda 
artigos elaborados pelos utentes. 

 Realização de uma reunião com o gabinete de serviço social do Departamento de 
Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM), para encaminhamento de utente para outra 
instituição; 

 Realizaram-se diligências no sentido de terminar o Projecto de Obras de Requalificação 
da Sede e das Instalações para adequação das condições físicas do actual edifício às 
novas exigências da Segurança Social e da Missão de Cuidados Continuados em Saúde 
Mental; 

 Elaboração dos Mapas de Férias de todos os colaboradores da instituição; 
 Elaboração de horários mensais de trabalho para a UPRO; 
 Organização do Relatório de Actividades Anual, para entrega aos órgãos sociais da 

instituição; 
 Organização do Plano de Acção e de Actividades da Instituição; 
 Articulação com outras Entidades e Instituições, no sentido de ajustar planos de 

integração dos utentes já inseridos em mercado de trabalho ou formação; 
 Coordenação e Supervisão da Equipa Técnica – realização de reuniões de equipa 

semanais de modo a articular e agilizar procedimentos no que concerne à gestão de 
processos dos utentes, ao desenvolvimento das várias valências e respostas sociais, entre 
outros assuntos; 

 Elaboração, supervisão e actualização dos mapas de assiduidade de todos os 
colaboradores, bem como respectivas alterações de férias, turnos, horários, etc. 

 Acolhimento de alunos em visita de estudo da Escola Secundária Alfredo da Silva de 
modo a conhecer o trabalho da instituição; 

 Articulação entre a equipa do Fórum e UPRO com a Direcção, através das passagens 
de serviço e presença nas reuniões de direcção sempre que solicitado; 

 Supervisão e actualização dos vários Planos Individuais de Intervenção através do 
modelo anteriormente criado (Gestor de Processo / Utente), que tem como principal 
função garantir que o Plano Individual de Actividades é cumprido e apoiar e 
acompanhar a situação social / familiar de cada utente, correspondendo esse trabalho 
em estreita articulação com a restante equipa; 
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 Supervisão e desenvolvimento do Serviço de Treino de Competências Sociais, que ficou 
distribuído por toda a equipa mas com responsabilidades acrescidas à responsável por 
este Gabinete; 

 Coordenação de tarefas e funções inerentes ao gabinete de serviço social por toda a 
equipa, durante os meses de Setembro a Dezembro; 

 Coordenação dos serviços da empresa de inserção, através da supervisão das várias 
áreas de trabalho e da manutenção dos protocolos de formação com os vários 
parceiros; 

 Procedeu-se à candidatura para a integração de um estágio profissional na área do 
Serviço Social para substituição da técnica de baixa médica; 

 Procedeu-se à candidatura ao Programa de Inserção Contrato C+, de modo a 
dinamizar a secção de apoio geral e recrutar 4 colaboradores; 

 Realizaram-se reuniões semanais com o departamento de logística e planeamento da 
AutoEuropa, de acordo com o contrato existente com a instituição; 

 Organização do Campo de Férias em Vila Nova de Milfontes – Hotel Social – Outubro; 

 
 2.2. Serviços Administrativos 
 
Como tem sido ao longo dos anos, os serviços administrativos são compostos por uma 
administrativa, que coordena os serviços, apoiada pela equipa técnica e supervisionada pela 
Direcção Técnica e Direcção. 
 
Além de prestar serviços administrativos, também tem a seu cargo os serviços financeiros da 
Instituição, recepciona as chamadas telefónicas, atende as pessoas que se deslocam à Instituição 
e encaminha-as para os diversos serviços. 
 
Durante 2015, os serviços administrativos continuaram prestação de Serviços Administrativos e 
Financeiros com apoio às seguintes valências: Fórum, Unidade de Vida Protegida, Empresa de 
Inserção e Unidade de Vida Autónoma. 
 
.Relativamente às valências de Fórum, UPRO e UVAUT, foi efectuado a recepção mensal das 
comparticipações dos utentes das diferentes valências. A instituição recebe uma comparticipação 
mensal da Segurança Social para as valências de Fórum e UPRO, devido ao Acordo Atípico de 
Cooperação. 
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Foi também dada a continuidade à recepção das quotas dos sócios da instituição, que em média 
se cifra num 1€, chegamos ao final do ano com um total de 195 sócios. Mais um ano em que 
houve muitas desistências e algum desinvestimento na participação dos associados que alegam 
em grande parte, dificuldades económicas. 
 
No final do ano de 2015, com a entrada de nova direcção, foram realizadas mais inscrições 
para novos associados com quotas mensais iguais ou superiores a 1€. 
 
Principais Acções dos Serviços Administrativos: 

1. Pagamento todos os meses dos vencimentos dos funcionários, da Segurança Social, IRS, 
2. Renda das instalações, água, electricidade e a outros fornecedores; com muitas 

dificuldades na realização dos referidos pagamentos; 
3. Realização da folha de caixa, movimento bancário, clientes e fornecedores, preparação 

dos mesmos para enviar para a contabilidade classificar; 
4. Conferir os documentos contabilísticos e extractos bancários e dar apoio ao gabinete de 

contabilidade; 
5. Arquivo de toda a documentação da Instituição; 
6. Atendimento dos telefonemas da Instituição; 
7. Registo da Correspondência e sua distribuição; 
8. Pagamento de despesas diversas de materiais adquiridos da Empresa de Inserção, 
9. Pagamento de vencimentos e articulação com o IEFP relativamente às despesas, 

nomeadamente vencimentos do pessoal (de 3 em 3 meses); 
10. Recebimento de mensalidades dos utentes e proceder ao seu registo; 
11. Elaborar mensalmente as facturas da Instituição e encaminhá-las para as Finanças; 
12. Recebimento das quotas dos sócios e proceder ao seu registo - tivemos algumas 

dificuldades na cobrança, devido à desistência de cada vez mais sócios alegando 
dificuldades financeiras, assim como ao falecimento de alguns sócios dos nossos sócios. 

13. Apoio administrativo à direcção; 
14. Nos meses de Março e Novembro preparar as convocatórias para a realização da 

Assembleia-Geral de Sócios e preparar os envelopes com os nomes e moradas de todos 
os sócios para seguirem por correio. 

 

2.3. Secção de Apoio Geral 

A secção de apoio geral contou este ano, novamente com a integração de duas pessoas em 
regime de contrato, através de um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional – 
Estímulo 2015 – Contrato CEI+, e cujos vencimentos são totalmente suportado pelo referido 
programa, estando a instituição livre de encargos. Esta situação permitiu ainda viabilizar 
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algumas situações referentes à manutenção e limpeza do edifício sede da instituição, 
nomeadamente: limpeza e lavagem das viaturas, limpeza das áreas comuns, organização dos 
espaços, distribuição de refeições, apoio nas actividades com os utentes. 
 
2.3.1. Aprovisionamento dos produtos de higiene e limpeza 
Diariamente são fornecidos produtos de higiene e limpeza para o garante e manutenção da 
limpeza das instalações. Com a supervisão e orientação das AADs, os utentes fazem as 
actividades de vida diária ao nível da higiene pessoal e ambiental, de modo a ganharem 
autonomia também nestas áreas. 
 
2.3.2. Transporte das refeições diariamente 
Foi garantido diariamente, o transporte das refeições nas devidas condições de higiene e 
salubridade até à instituição, utilizando contentores próprios e adequados a esta acção. 
 
2.3.3. Supervisão das refeições 
Esta actividade garante a qualidade e quantidade das refeições servidas. 
Com as normas de execução permanente no que diz respeito à higiene e segurança alimentar, é 
realizada a coordenação e orientação no decorrer das respectivas refeições, para um melhor 
funcionamento. Os utentes manifestaram melhoramento em relação ao seu comportamento. 
 
2.3.4. Fornecimento de bens necessários, diariamente (UPRO) 
Tem como objectivo garantir e orientar os bens necessários e quantidades suficientes para a 
confecção das refeições e respectivo funcionamento da UPRO. 
 
2.3.5. Supervisão das tarefas das AADs. (UPRO) 
Diariamente é realizada a observação e o apoio das actividades desenvolvidas durante o 
turno, no conteúdo funcional e na sua realização, de acordo com a escala de tarefas 
estabelecida. 
 
2.3.6. Transporte e aprovisionamento de bens doados  
É garantido o transporte, duas vezes por semana, e o respectivo aprovisionamento, de bens 
doados pelo Hipermercado Continente. 
 
É garantido o transporte, uma vez por semana, e o seu aprovisionamento, de bens doados pelo 
Banco Alimentar Contra a Fome. 
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2.4. Serviço de Psicologia  
 
O Gabinete de Psicologia manteve-se desde maio de 2014 a funcionar só com uma psicóloga, 
não tendo a técnica que saiu sido substituída, devido aos constrangimentos financeiros da 
instituição. A técnica em funções com formação em Psicologia Clínica e do Aconselhamento tem 
continuado a desenvolver as suas acções em articulação com a restante equipa técnica, reduzida 
também no Gabinete de Serviço Social devido à Incapacidade prolongada para o Trabalho 
apresentada pela Técnica de Serviço Social em setembro de 2015 até data indeterminada. No 
entanto, apesar dos inevitáveis constrangimentos temos tentado continuar a trabalhar numa 
perspetiva de trabalho multidisciplinar e pluridisciplinar que sempre nos tem caracterizado.  
Deu entrada uma voluntária com formação em Psicologia (natural de um país de onde a sua 
licenciatura não é reconhecida pelas autoridades portuguesas), mas que se reveste de uma 
mais-valia em termos de enriquecimento do leque de atividades, colmatando assim a falha na 
realização do treino de competências sociais, duas vezes por semana. 
 
A periodicidade dos acompanhamentos psicológica foi ajustada consoante as necessidades dos 
utentes, tendo havido 14 pessoas a necessitar de um acompanhamento mais frequente, devido 
ao agravamento do seu estado de saúde, conflitos familiares, falta de compliance à medicação, 
entre outros. Assim, foram acompanhados 9 utentes do Fórum, 3 utente da Unidade de Vida 
Protegida e 2 utentes da Unidade de Vida Autónoma. 
 
É ainda prestado acompanhamento pontual e sob marcação a ex utentes integrados em 
mercado de trabalho, que continuam a manter laços com a instituição e encontram neste 
gabinete uma forma de se sentirem orientados na resolução de alguns problemas do seu 
quotidiano laboral ou familiar. 
 
Foram realizadas 11 entrevistas de triagem, das quais resultaram 5 utentes integrados em 
Fórum, sendo que um destes, dados os avanços no seu processo de reabilitação e de acordo com 
o seu projeto de vida, foi integrado em emprego apoiado na empresa de inserção. 
 
Fora do âmbito dos acompanhamentos regulares, são atendidos todos aqueles que 
pontualmente necessitem de apoio psicossocial prestado pela Técnica deste Gabinete. 
 
2.3.1. Dos utentes do Fórum acompanhados neste gabinete, obtiveram-se os seguintes 
resultados: 
 
Os utentes em frequência no Fórum Sócio Ocupacional frequentam, na sua maioria, o leque de 
atividades e serviços disponibilizados. Na generalidade, todos têm uma boa adesão à 
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terapêutica e em consequência, um maior grau de reconhecimento e gestão sobre a própria 
doença, permitindo melhorar a sua qualidade de vida, havendo uma quase ausência de 
internamentos hospitalares e um espaçamento cada vez maior entre as consultas externas de 
Psiquiatria.  
 
O único internamento deveu-se a causas externas à problemática especificamente psiquiátrica, 
havendo deste internamento uma transição para outra estrutura para doentes mais 
dependentes, devido à perda de mobilidade resultante da sua condição clínica. 
 
Resumindo, registou-se diminuição de 3 utentes em Fórum pelos seguintes motivos: 
- Transição para outra estrutura; 
- Falecimento; 
- Rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços por parte do utente, por motivos de 
doença orgânica. 
 
Registaram-se, no entanto, 3 entradas de utentes em Fórum. 
 
Em termos gerais podemos afirmar que os objetivos traçados de acordo com o projeto de vida 
de cada um deles foram atingidos. De modo a colmatar algumas lacunas e a ir ao encontro das 
necessidades específicas de alguns deles, a técnica deste gabinete passou a dinamizar a 
atividade do jornal de parede, trabalhando memória, concentração, capacidade de expressão 
oral e também passou a dinamizar a sessão de movimento e relaxamento, a decorrer no centro 
de reformados do barreiro, ambas com periodicidade semanal. 
 
Dois utentes estão em situação de procura ativa de emprego e outro continua a estudar na UTIB. 
 
A articulação com o Departamento de Psiquiatria do CHMB continua a fazer-se, embora tenham 
sido suspensas as reuniões entre as equipas dos dois departamentos, mas mantendo-se uma linha 
de contacto funcional. 
 
Relativamente à gestão da medicação, são 4 os utentes que beneficiam do apoio deste 
gabinete.  
O treino individualizado de capacidades cognitivas que tinha sido iniciado a 2 utentes, foi 
reduzido para um utente, devido à saída de um deles do Fórum Sócio Ocupacional. 
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2.3.2. Dos utentes da Unidade de Vida Protegida: 
 
Verificou-se a saída, já no final do ano, de um utente desta Unidade, devido à redução 
substancial da sua mobilidade, associada a problemas de saúde orgânicos bem como à idade. 
 
Foram acompanhados 3 utentes, sendo um deles com carácter regular, como medida de 
prevenção de recaídas, gestão de crises e treino de autonomia, o outro para treino 
individualizado da competências e habilidades sociais e outro decorrente da necessidade de 
apoio psicológico por via do aparecimento de doença de natureza diferente da psiquiátrica. 
 
Mantiveram-se os 7 utentes na UPRO ao longo do ano de 2015. 
Foram realizadas reuniões de avaliação regulares com os utentes e a AAD responsável. 
O acompanhamento à gestão da medicação foi realizado a 5 utentes ao longo do ano, devida 
à numerosa dose e consecutivas alterações, o que obriga a um reforço no apoio, que é efetuado 
com caracter semanal por este gabinete e diário pelas AADs. 
 
2.3.4. Dos utentes da Unidade de Vida Autónoma: 
 
Verificou-se uma saída de um utente para residência mais próxima do Fórum Sócio Ocupacional. 
Esta saída foi colmatada com a entrada de uma pessoa encaminhada pela Comunidade Vida e 
Paz, que permaneceu cerca de 1 mês, verificando-se durante a sua permanência que não 
preenchia os critérios, não tendo havido possibilidade de adaptação. 
Foi realizada a entrada de um novo utente, recebendo apoio à gestão da medicação também 
no Fórum, que por motivos de despejo da casa onde vivia, deu entrada na Unidade. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
2.3.5. Atendimentos às Famílias 
 
Foram atendidas e acompanhadas regularmente cerca de 6 famílias ao longo do ano. Outras 
foram acompanhadas de acordo com as necessidades, quer de forma presencial, quer 
telefonicamente. 
Os acompanhamentos foram realizados na sua maioria na Persona, mas também se verificou 
nalguns casos, a necessidade de deslocação ao domicílio. 
A natureza e os objetivos dos atendimentos e acompanhamentos são dispares, tendo em 
consideração as diferentes necessidades da família, que à semelhança de anos anteriores, vão 
desde a avaliação dos níveis de stress das famílias bem trabalhar com as mesmas estratégias 
para a sua diminuição, educação da família para lidar com a problemática, mediar conflitos 
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familiares, entre outros, mas tendo sempre como objetivo ultimo o bem-estar e reabilitação 
psicossocial do utente.  
 
2.3.6. Outras Ações Desenvolvidas 

 Treino de competências sociais e Atividades de Vida Diária; 
 Acompanhamento a consultas de especialidade e outras; 
 Foi realizado o Treino de Competências de Gestão coletiva e individual, com os utentes 

que apresentam condições de mobilidade para efetuar essas deslocações. 
Este treino sofreu uma diminuição da sua frequência, por via da perda de capacidades 
em termos de mobilidade de alguns utentes da Unidade de Vida protegida. Este treino, 
tem em vista a sua autonomia e ganho de aptidões que lhes permita a médio/longo 
prazo uma vida em comunidade de forma mais autónoma possível, sendo que a idade 
já avançada de alguns deles bem como problemas de saúde associados, não têm 
permitido realizar o treino de acordo com a filosofia preconizada na resposta. 
Foi realizada a avaliação conjunta com a Ajudante de Acão Direta, semanalmente, em 
escala própria para o efeito, onde são descritas as evoluções do utente face às 
competências adquiridas. Mensalmente é realizada reunião de avaliação com o gestor 
de processo, AAD e Utente com vista à análise dos pontos mais problemáticos. Estas 
grelhas de avaliação, cuja elaboração era da responsabilidade da Técnica de Serviço 
Social ficaram temporariamente suspensas desde setembro até ao final do ano, 
prevendo-se a sua rápida regularização. 

 Avaliação dos utentes: habitualmente é realizada semestralmente, mas devido ao 
decréscimo de recursos humanos, não se verificou essa possibilidade no decorrer de 
2015. Estas reuniões, de extrema importância, são normalmente realizadas em equipa e 
abrangem a avaliação geral dos utentes de todas as respostas sociais com vista à 
definição e ajuste de objetivos para cada um deles; 

 Coordenação do Serviço de Apoio às Residências: Residências Autossustentadas. À 
semelhança do ano anterior, foram efetuadas diversas visitas domiciliárias de 
diagnóstico bem como visitas domiciliárias regulares a 3 utentes.  

 Unidade de Vida Autónoma: São realizadas visitas semanais ou quinzenais de modo a 
assegurar a satisfação de algumas necessidades diagnosticadas ao nível da 
organização e gestão do espaço doméstico. Foram feitas periodicamente reuniões com 
todos os residentes, com o objetivo de apurar eventuais problemas e necessidades. 
Mensalmente foram entregues escalas de tarefas.  

 Articulação com Departamento de Psiquiatria / Acompanhamento a consultas: houve a 
necessidade de elaborar relatórios, contactos telefónicos com este departamento, assim 
como acompanhamento de utentes a consultas por parte da psicóloga.  
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 Foram elaborados vários relatórios para psiquiatras bem como diversos 
contactos telefónicos quer com o gabinete de Serviço Social do departamento quer 
diretamente com os clínicos., no sentido de avaliar melhor as situações e afinar estratégias 
de intervenção. 
- Dinamização da Atividade Boletim, que produziu 2 jornais ao longo de 2015.  

 
Participação nas seguintes ações: 

 Encontro Sobre Saúde Mental – Biblioteca Municipal do Barreiro; 
 Foi efetuada uma vez mais a candidatura ao programa “Mais para todos”, 

promovido pelo Lidl Portugal, para atribuição de bens; 
 

   2.5. Serviço Social – Acções e Objectivos 
 
A associação disponibiliza aos seus utentes, família e à comunidade, um Gabinete de Serviço 
Social, no qual se inclui uma Técnica de Serviço Social. Este serviço tem sofrido actualizações no 
que diz respeito às necessidades e expectativas dos utentes e de suas famílias, assim como da 
comunidade, tendo como principal objectivo melhorar continuamente a qualidade dos vários 
serviços que a associação desenvolve. 
 
Conta ainda com o apoio de outros elementos da equipa técnica com a colaboração, 
nomeadamente da psicopedagoga na gestão dos rendimentos dos utentes, tanto na gestão 
económica dos utentes como no levantamento de pensões, de dinheiro no banco e prestação de 
apoio no pagamento de despesas fixas e atribuição de diárias. 
 
No decorrer do mês de Fevereiro e de acordo com as novas orientações técnicas emanadas 
pela Direcção Geral da Segurança Social (Circular nº4, em conformidade com a alínea b) do 
nº1 da Norma XVI do Despacho Normativo nº75/92, de 20 de Maio, nos termos das alínea c) 
do nº1 da Norma XVI do mesmo diploma), procedeu-se à realização de trinta e um estudos 
socioeconómicos para a actualização das mensalidades dos utentes. Salvaguardando que, 
sempre que se justifique e de acordo com o regulamento interno da própria instituição, poder-
se-á reavaliar a situação. 
 
Nos meses de Março e Setembro realiza-se a actualização das isenções das taxas 
moderadoras. Assim nos meses de Março e Setembro procedeu-se à actualização de 28 utentes.  
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Ao longo do ano foram realizados 48 atendimentos (utentes, famílias e comunidade) para 
resolução de problemas sociais específicos, tais como rendimento social de inserção (RSI), pedido 
de ajuda alimentar (FEAC), marcação de consultas para os utentes (como consultas de 
psiquiatria, clínica geral, oftalmologia entre outros); marcação de exames médicos; pedidos de 
receitas semanalmente e outros. 
 
No decorrer dos atendimentos sentimos a necessidade de articulação com outras entidades e 
serviços, de modo a viabilizar os projectos de vida dos utentes: formação profissional, 
alimentação, vestuário, habitação. Também com os atendimentos e em articulação com a equipa 
técnica, as visitas domiciliárias para diagnóstico de necessidades são fundamentais para alguns 
dos utentes do fórum Sócio-Ocupacional.  
 
Durante o ano de 2015, com a realização de atendimentos procede-se ao diagnóstico para 
perceber quais as necessidades particulares dos utentes e suas famílias: aquisição de 
medicação, aquisição de óculos, aquisição de próteses, consultas de fisioterapia, para o 
pagamento de renda, entre outras. Cerca de 5 utentes beneficiaram de novas ajudas técnicas, 
nomeadamente, óculos e fisioterapia. Em Dezembro de 2015, foi finalmente encaminhado e 
integrado na Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, um utente em situação social e clínica 
grave que residia na UPRO mas que já não reunia critérios de continuidade, uma vez que o seu 
nível de dependência veio agravar-se muito durante o último ano. Após 18 meses de trabalho 
de articulação entre as entidades envolvidas, foi possível a integração deste utente, dando-lhe 
assim uma maior qualidade de vida e assegurando de forma concreta as suas necessidades 
sociais e de saúde. 
 
Existem ainda outras tarefas realizadas pelo Gabinete de Serviço Social no decorrer do ano: a 
supervisão semanal das escalas de avaliação dos utentes; a realização mensal das escalas para 
a UPRO, tais como, escala de reposição de talheres e escala de banhos. São realizadas 
reuniões de avaliação conjuntas com o gestor de cada processo/utente, AAD e o utente, com o 
objectivo de analisar e resolver situações pendentes, tais como a continuidade do apoio na 
gestão da medicação (envio das faltas da medicação semanalmente para seis utentes) dos 
utentes da UPRO. 
 
Durante o mês de Setembro, o gabinete foi assegurado pela restante equipa técnica: psicóloga, 
monitora, psicopedagoga e sociólogo, uma vez que a técnica de serviço social entrou de baixa 
médica prolongada. Em dezembro de 2015, a referida técnica foi substituída através de um 
estágio profissional em serviço social, passando estas funções a serem desempenhadas pela 
Dra. Liliana Brito.  
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No mês de Outubro realizou-se a distribuição dos bens alimentares do programa FEAC (foram 
entregues à instituição numa só fase) para, posteriormente, serem entregues às famílias. Este 
programa tem como objectivo apoiar as famílias/pessoas mais desfavorecidas e em situação de 
vulnerabilidade económica, assim sendo, durante o ano de 2015 apoiou 17 agregados 
familiares, 54 pessoas (2014: 25 agregados familiares e 52 pessoas) 
 
 
2.6. Empresa de Inserção – Paisagem Protegida 
 
A Paisagem Protegida tem desenvolvido esforços para continuar a desenvolver as suas acções 
junto dos seus parceiros, no sentido de continuar a ampliar os seus serviços durante 2015, no que 
concerne à manutenção de espaços verdes. Isto, apesar de em Janeiro de 2015 o Ministério do 
Trabalho e da Segurança Social, revogar o programa das empresas de inserção e aplicar uma 
medida transitória, em que gradualmente vão se extinguindo os postos de trabalho financiados 
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. No entanto, em 2015, registou-se um 
aumento da prestação de serviços de carácter pontual assim como o aumento de área em 
contrato com a manutenção das áreas verdes da Siderurgia Nacional e da ATEC. Em 
contrapartida, o contrato de manutenção com a Baía do Tejo cessou a 31 de Dezembro, não 
tendo a associação conseguido vencer o procedimento concursal para a sua adjudicação. A 
qualidade dos serviços prestados ficou mais uma vez patente, em que não houve por parte dos 
clientes quaisquer reclamações aos serviços prestados. Ficou também mais uma vez patente a 
capacidade de resiliência e de adaptação das pessoas por nós integradas, às novas situações e 
contextos, muitos deles adversos, um desempenho estruturado e estável, mas que demonstraram 
serem capazes de superar. Importa ainda realçar a grande capacidade dos encarregados de 
equipa, na organização, planeamento dos serviços e na gestão do pessoal e equipamento.  
 

Entidades com Protocolo Área de Manutenção / Formação N.º de Colaboradores Integrados 
Junta de Freguesia do Lavradio 25 000 m2 3 a 4 
Baia do Tejo – Quimiparque 1 500 m2 1 
CAI - IPSS 1 000 m2 2 
Clientes Privados 2000 m2 2 
AutoEuropa  120 000m2 4 a 5 
Câmara Municipal do Barreiro - 2  
Siderurgia Nacional, SA 3000m2 2/4 
Baía do Tejo – Quimiparque (Seixal / 
Barreiro) 30 000m2 2  
Total   183 500 m2 13* 
*O número de colaboradores difere de acordo com a estação do ano e com as características das intervenções nas áreas de 
conservação.  
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Continuamos a destacar em 2015, o nível da assiduidade e pontualidade de todos os 
colaboradores e formandos em processo de inserção, tendo 2015, ficado numa média de 0,1 
ausências não justificadas (mensalmente por 12 colaboradores), assim como, no ambiente vivido 
entre colaboradores. Actualmente, a equipa tem uma média de idades situada nos 34 anos, com 
muitos jovens integrados em processo de inserção. Devido ao acumular de experiência destes 4 
últimos anos, é notória uma melhoria na prestação dos serviços e na execução das tarefas. 
 
Já no final de 2015, foi registado o primeiro acidente de trabalho grave envolvendo um 
colaborador da Paisagem Protegida, e que ocorreu nas instalações da AutoEuropa, tendo sido 
realizadas todas as diligências de comunicação ao ACT e ao Seguro e de resolução do 
problema em questão. Presentemente, encontra-se de baixa / seguro e a recuperar em casa.  
 
Importa referir que devido aos contrangimentos financeiros da associação que não foi possível 
dar continuidade ao contrato de trabalho com um técnico da área da agronomia / arquitectura 
paisagista, pelo que esta continua a ser uma necessidade urgente e imperativa face à área 
actual em contrato de manutenção. 
 
Importa realçar que em 2015, finalmente procedeu-se à aquisição e substituição de 
equipamento, nomeadamente: 
- 2x Corta – Relvas Honda; 
- 4x Roçadoras Honda; 
- 1x MotoSerra; 
- 2x Corta-Sebes; 
Para além da aquisição equipamento e ferramentas manuais, assim como equipamento de 
protecção individual para os colaboradores (EPIs), em Junho: calçado, luvas, óculos, capacetes e 
protecção auditiva; 
 
 
Síntese de Acções: 

 Integração de 2 colaboradores através do programa Contrato Emprego Inserção + - 
para pessoas portadoras de deficiência; 

 Candidatura para a integração de 4 colaboradores através do programa de Contrato 
Emprego Inserção +; 

 Renovação de contrato a termo de 2 colaboradores que estiveram em processo de 
inserção – Outubro; 

 Aquisição de Equipamento de protecção individual para os colaboradores; 
 Aquisição de equipamento, maquinaria e ferramenta manual; 
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 Realização de trabalhos de limpeza e desmatação do complexo industrial da 
Quimitécnica – Parque Empresarial do Barreiro – em Março; 

 Realização de trabalhos de limpeza e desmatação de áreas e passeios pedonais da 
freguesia de Santo António da Charneca; 

 Participação na reunião entre associações e entidades que promovem empresas de 
inserção – Hospital Júlio de Matos – Março; 

 Fornecimento de plantas para evento da AutoEuropa – Corrida da Primavera; 
 Adjudicação de 3 serviços extraordinários ao contrato de manutenção com a 

AutoEuropa no valor aproximado de 6000€; 
 Trabalho de parceria com entidades e clientes através da apresentação dos serviços da 

empresa;  
 Renovação do contrato de manutenção de espaços verdes com a AutoEuropa em Julho; 
 Renovação do Protocolo de Cooperação com a União das Juntas de Freguesia do 

Barreiro e do Lavradio em Dezembro; 
 Acompanhamento informal / formal com responsáveis das entidades no sentido de dar 

resposta a sugestões ou reclamações; 
 Candidaturas a procedimentos concursais: Câmara Municipal do Barreiro – Urbanização 

da Escavadeira, Parques Empresariais Baía do Tejo – Barreiro e Seixal, Siderurgia 
Nacional, ATEC – Academia de Formação. 

 Reunião Semanal deu lugar a reuniões de planeamento com os colaboradores 
responsáveis pelas áreas de trabalho e manutenção – AutoEuropa; 

 Manutenção dos protocolos de patrocínio com as várias entidades; 
 Adjudicação de serviços extraordinários com a Baía do Tejo, de fornecimento de 

plantas / flores e de ampliação de área verde no valor de 3000€; 
 
 
2.7. Actividades do Fórum / UPRO 
 
As actividades recreativas, desportivas, lúdicas, culturais, de reabilitação, treino de 
competências e autonomia, são asseguradas pela equipa técnica no seu conjunto.  
 

      PLANO INTEGRAL DE ACTIVIDADES 2014 
Mês  Actividades Desenvolvidas 

                                       
Janeiro 

Início do Plano geral de atividades do fórum sócio – ocupacional do ano 2015.   Continuidade de algumas atividades fixas tais como: - Atividades desportivas (piscina, ginástica e yoga); Atividades lúdicas – terapêuticas (Atelier de Poesia, Atelier de arte criativa, Atelier de valorização pessoa, Atelier de inserção na vida ativas, Analise do Fim de semana, Treino de capacidades cognitivas, Treino de gestão 
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de Emoções e Competências Sociais, Dinâmicas de grupo, Grupo de Ajuda Mutua, Educação Alimentar, Jogar para recordar, A Nossa atividade, Jornal De Parede); Atividades novas tecnologias o T.I.C. (Boletim – “A Voz da Persona”)  Preparativos para o Atelier de Carnaval, como organizar o material necessário para a elaboração e execução dos fatos de carnaval de cada utente e pesquisar em grupo um tema para o Baile de Máscaras da Persona. Neste Atelier de Carnaval alguns dos utentes fizeram os seus próprios fatos de carnaval reciclados e outros utentes ajudaram só na execução e elaboração, baseado no tema que foi escolhido pelo grupo.  Houve um ajuste no plano de atividades do Fórum socio - Ocupacional, devido a participação dos Estagiários da Escola Superior De Enfermagem de Lisboa. 

Fevereiro 

 Continuidade dos preparativos para a Festa de Carnaval, com a participação e ajuda dos Estagiários de Enfermagem, na decoração da sala onde vai decorrer o Baile de Máscaras e na finalização dos fatos de Carnaval.  A Persona festejou o Carnaval com o Baile de Máscaras, no fórum sócio – ocupacional, o tema foi alusivo aos “Heróis de Banda Desenhada”. Depois da votação pelo vencedor da melhor Máscara terminamos com um pequeno lanche de convívio entre técnicos e utentes.             Preparativos para as atividades alusivas a Páscoa.   

Março 

Inicio do Atelier da Páscoa e da venda dos artigos Elaborados no Atelier. No Atelier da Páscoa os utentes pesquisam peças alusivas a época , mais adequada  para executar e elaborar. Tem como finalidade angariar verba para atividades e divulgar a Instituição. O local onde se proporcionou as vendas destes artigos foi no Mercado Municipal do Barreiro - Mercado 1º de Maio e mas ruas do Barreiro.  

Abril 

Participamos na “Quinzena da Saúde, da solidariedade do voluntariado e da Cidadania” , organizada pela Câmara Municipal do Barreiro , em parceria com a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro(ESTB/IPS) e a Escola superior de Saúde (ESS/IPS ),do Instituto politécnico de Setúbal.  As actividades que os utentes participaram neste evento foram sessões de ação de sensibilização como: -“Medidas de Autoprotecção: Ondas de Calor e Frio” na Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idoso do Lavradio, organizado em parceria com UF Barreiro Lavradio, Serviço Municipais de Proteção Civil e Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste; -“Alimentação Vegetariana “pela Dietista Sara Barreirinhas no Convento Madre de Deus da Verderena; “ Perturbação Unipolar e Bipolar” pelo Dr. Sérgio Paixão, Psicólogo Clínico da Sede nacional da Associação de Apoio aos Doentes depressivos e Bipolares; - “Alimentação Saudável e os Benefícios da Sapo” pela Nutricionista Sofia Martins e pela Associação de Reformados de Stº. André, no Mercado de Stº. André;-“Melhor Sexualidade = Mais Saúde” dinamizada pela formadora da UTIB Cristina Mira Santos no Auditório da Biblioteca Municipal do Barreiro; -“Substâncias Psicoativas “ dinamizada pela Enfermeira Lília Evans da UCC/ACES;-“Violência sobre Pessoas idosas” dinamizada por Telmo Torrinha/RUMO. Também participaram numa visita na Exposição Fotografia “Mulheres Guerreiras” da autoria do fotografo Tracy Richardson.  Organização e Preparativos para a comemoração do 22º Aniversario da Instituição, com os utentes, técnicos e voluntários.   

Maio 

Continuidade do plano de atividades 2015. (atividades desportivas, atividades de lazer, atividades lúdicas e atividades terapêuticas).  Neste mês a Persona comemorou o seu 22º Aniversario, celebramos durante a semana do aniversário com algumas atividades na qual participou técnicos, utentes, familiares e sócios. As atividades foram: -“Caminhada Pela Saúde Mental “iniciou na Avenida da Praia e terminou na Zona Polis ;Festa do 22 º aniversário na Mata da Machada 
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com piquenique/jogos de Diversão e uma visita guiada o Centro de Educação Ambiental(CEA) da mata da machada e Sapal do Coina da CMB; Visita guiada o Museu dos Fuzileiros no Vale de Zebre; Visita Núcleo Museológico João José da Silva na Baixa da Banheira; Visita guiada a Casa Museu Alfredo da Silva, Mausoléu do Alfredo da Silva e o Bairro Operário do Alto de Santa Barbara ; Visita Ecomuseu Municipal do seixal Núcleo da Mundet; terminamos com um Lanche de Convívio na Persona. 
             

Junho 

Continuidade do plano de atividades 2015.  Época Balnear (ida à praia uma vez por semana).  Para marcar está época organizou-se uma ida a Praia da Figueirinha e um piquenique de Convívio entre técnicos e utentes no parque das Merendas em Setúbal.   Participamos em várias actividades do conselho local de Ação Social do Barreiro (CLASB) como: No Encerramento do Programa “Mexe Com a Idade”, com a participação das Classes de Ginástica Sénior, do CORUTIB; No Projecto de Voluntariado Urbano no Barreiro “Dia B- Movimente esta ideia”(limpar a Praia do Alburrica).   Através do convite da Divisão de intervenção Social e Educação da Câmara Municipal do Barreiro, tivemos o privilégio de assistir á estreia da Peça de Teatro “Burlões à solta, trabalho dobrado”, no Auditório Municipal Augusto Cabrita (AMACA).  Esta Iniciativa foi promovida pelo Clube de Teatro da Escola Secundaria de Santo André, em parceria com a PSP do Barreiro. Tem Como público – alvo a população idosa, cujo objetivo focar e sensibilizar vários casos de Fraude que os idosos são muitas vezes vitimas a fim de os alertar, de modo lúdico e preventivo, para o reconhecimento de situações semelhantes e formas adequadas de agir. 
 A convite da equipa de RSI da rumo participamos no -IV Feira da Saúde, no  Parque José Afonso da Baixa da Banheira. Contribuímos com a exposição de  trabalhos elaborado pelos utentes nos ateliês e distribuição de folhetos como forma de divulgação da Instituição.  Também participamos em várias atividades que estava a decorrer em simultâneo tais como: jogos didáticos; atividades desportivas.  

Julho Houve algumas alterações do plano de atividades, devido a época de férias dos utentes/técnicos da instituição. Estruturamos o plano geral de actividades e adaptamos consoante os recursos disponíveis. 
Agosto Houve ajuste do plano de atividades, devido a época de férias dos técnicos/utentes.                                                               

Setembro 

Continuidade do plano de atividades 2015. (atividades de lazer, atividades lúdicas e atividades terapêuticas).  Alteração e ajuste do plano de atividades devido a falta de recursos Humanos disponíveis.  Organizou-se uma “Colónia de férias”, onde os utentes ficaram instalados no Hotel de Vila Nova de Milfontes - HS – Milfontes Beach durante 3 dias . Durante estes dias os utentes usufruíram de algumas atividades que o hotel proporcionava aos hospedes como: passeio de barco pelo rio Mira, abordo do Moliceiro “Milmira” ; Spa do Hotel (piscina interior, piscina exterior, Jacuzzi, sauna). Também visitaram a Vila de  Nova de Milfontes e várias praias dos arredores.   

Outubro 

Continuidade do plano de atividades 2015.  Inicio das Atividades desportivas do ano 2015/2016 (Ginástica sénior “ Mexe com a idade”; Piscina) Alguns dos utentes começaram a frequentar as aulas da Universidade da Terceira idade do Barreiro (Matemática).   Devido a mais um convite da Câmara Municipal do Barreiro, Participamos na semana ExpoSénior2015 no Fórum Barreiro, em várias atividades como:  Jogos didáticos de 
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estimulação cognitiva; Aula de Zumba Sénior ; Caminhada e  Mega Aula de Ginástica Sénior. Esta iniciativa teve como objetivo dar a conhecer as atividades e valências direcionadas para a população Sénior.  Participamos no Projeto ri (Age), na 3ª edição da “ Caminhada pela Saúde Mental”, organizada pela FNERDM.  Este Evento pretende sensibilizar a comunidade para as questões da Saúde Mental, incentivando a participação ativa em iniciativas de combate a exclusão e ao estigma, promovendo uma imagem positiva e saudável do individuo com experiencia de doença Mental, bem como sua inclusão Social. Devido a más condições climatéricas não foi possível realizar a caminhada, substituíram por outras atividades desportivas.        

Novembro 

Continuidade do plano de atividades 2015.   Devido a época festiva do S. Martinho, realizou-se um lanche de convívio com os técnicos e utentes.  Início do Atelier de Natal e das vendas dos artigos elaborados pelos utentes ao público (Hospital do Barreiro e locais perto da instituição) com a finalidade de divulgação da instituição a comunidade e de angariar verbas para reverter a favor da própria actividade.  Planeamento e Organização do programa da Festa de Natal da Persona (técnicos, utentes e voluntários).  

Dezembro 

Continuidade do plano de atividades 2015 .(Dos ateliers de Natal e das vendas ao público e organização da festa de Natal).    Organização e realização da Festa de Natal da Persona.  A Festa de Natal foi realizada mais uma vez na Associação dos reformados do Barreiro, dinamizamos algumas atividades tais como: O discurso da nova direção/utentes; conto e poema de natal; troca de prendas entre os utentes; Exposição e vendas de artigos criados e elaborados pelos utentes ; Karaoke e Baile (dinamizado por um voluntario); terminamos com um lanche de convívio entre técnicos, utentes, familiares, sócios e nova Direção.    
O Plano Geral de atividades de 2015 do fórum – sócio -ocupacional sofreu algumas alterações 
devido a vários convites de identidades, para participarmos em eventos e atividades como 
forma de ajudar e proporcionar uma variedade e diversificadas de atividades e também como 
forma de divulgação da Instituição. 
 
As identidades que contribuíram para esta ajuda foi a Câmara Municipal do Barreiro, 
Estagiários da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Instituto Nacional para a reabilitação 
(FNERDM), Associação dos reformados do Barreiro. 
 
Através de inúmeros convites por parte da Câmara Municipal do Barreiro, participamos em 
atividades e eventos promovidos pelo Conselho Local de Ação Social (CLASB) tais como: Nas 
aulas de ginástica sénior; na “Quinzena da Saúde, da solidariedade do voluntariado a da 
Cidadania” , o No mercado Social  no largo Mercado 1º Maio; Na ExpoSénior 2015 ; No 
Encerramento Do Programa “ Mexer Com a Idade; No Projeto de Voluntariado Urbano no 
Barreiro “ Dia B – Movimente esta Ideia”.  
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A nossa participação nestes eventos facilitou a divulgação da Instituição, ajudando na 
angariação de verbas a reverter a favor das atividades do Fórum sócio – ocupacional. 
Contribuímos ainda com exposição e vendas ao público de artigos elaborados pelos utentes em 
alguns locais da cidade, tais como: O Mercado 1º de maio do Barreiro; Centro Hospitalar 
Barreiro – Montijo e pelas ruas do Barreiro.  
 
Houve continuidade das atividades fixas, atividades flexíveis e das atividades que tiveram 
maior adesão durante o ano de 2015. As Atividades fixas são as atividades desportivas, 
atividades lúdico - terapêutica, atividades novas tecnologias o T.I.C). As Atividades flexíveis são 
as atividades de lazer (as saídas ou exterior, idas as pousadas das juventude, idas a praia, 
piquenique, Cinema, Teatro, visitas a museus ou exposições etc…) e as que depende da época 
festiva e do mês. As atividades que tiveram uma forte adesão foram: Atelier de Poesia, Sessão 
de Yoga, Ginástica, Piscina, Atelier de Valorização Pessoal, Atelier de Inserção na Vida Ativa, 
Atelier de Natal, Atelier de Carnaval, Atelier Páscoa, Análise de Fim-de-Semana, Educação 
Alimentar, Treino de Gestão de Emoções, Treino de Capacidades Cognitivas. 
 
No decorrer dos meses de Janeiro e Fevereiro, contámos com participação de Estagiários da 
Escola Superior Enfermagem de Lisboa que contribuíram com a organização e dinamização de 
novas atividades relacionadas com a sua área de intervenção, o que facilitou e ajudou a 
ultrapassar as falhas existente nas atividades da Instituição.  
   2.7.1 Treino de competências – Actividades de Vida Diária  Orientação dos utentes da UPRO na elaboração da ementa semanal bem como respectiva lista 
de compras 
A actividade teve como objectivo o treino de autonomia na elaboração de uma ementa semanal 
equilibrada e a respectiva lista de compras com os bens necessários para a confecção das 
referidas refeições, bem como todos os bens necessários para o funcionamento da residência.  
Participaram nesta actividade, 7 utentes residentes, 3 corresponderam às expectativas 
desejadas. Outros 2 utentes melhoraram significativamente o seu nível de autonomia em relação 
a esta tarefa. 
 
Treino de competências – Saída ao exterior para compras; Registos dos respectivos treinos 
A actividade tem como objectivo treinar o relacionamento pessoal e funcional. Consiste na 
deslocação aos estabelecimentos comerciais para procurar e adquirir bens, comparar 
qualidade/preço, quantidades, bem como registar e definir estratégias para o seu melhor 
desempenho.  
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3. Outras Actividades da Instituição e Parceiros 
 
3.1. Parceiros 
 
Durante 2015 continuámos a trabalhar em parceria com inúmeras entidades dos mais variados 
quadrantes da intervenção social, empresarial e cultural, dentro e fora do concelho do Barreiro. 
Aproveitamos o presente relatório para agradecer activamente todo o trabalho e atenção 
dispensada às nossas acções: 
 

1. Câmara Municipal do Barreiro; 
2. Câmara Municipal do Montijo; 
3. União de Juntas do Barreiro e Lavradio; 
4. União das Juntas do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena; 
5. União das Juntas de Palhais e Coina; 
6. Junta de Freguesia de Santo António da Charneca 
7. Junta de Freguesia da Baixa da Banheira; 
8. Santa Casa da Misericórdia do Barreiro; 
9. Coordenação Nacional para a Saúde Mental; 
10. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental; 
11. União das IPSS – delegação de Setúbal; 
12. Instituto Nacional para a Reabilitação; 
13. Instituto de Reinserção Social – Equipa do Barreiro; 
14. Instituto da Juventude – Pousadas da Juventude; 
15. Instituto de Segurança Social, IP.; 
16. Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia do Barreiro; 
17. Escola Superior de Saúde de Lisboa; 
18. ATEC – Academia de Formação; 
19. Rotary Club – Barreiro; 
20. Centro Psiquiátrico de Arnes; 
21. Associação de Reformados do Barreiro; 
22. Fórum Barreiro; 
23. Sporting Clube Lavradiense; 
24. CATICA; 
25. RUMO; 
26. CERCIMB; 
27. NÓS; 
28. ENTREAJUDA; 
29. Associação Cultural de Surdos do Barreiro; 
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30. Centro Social e Paroquial Padre Abílio Mendes; 
31. Associação de Reformados do Barreiro; 
32. Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros; 
33. Centro Paroquial de Santo André; 
34. Cooperativa Cultural do Barreiro; 
35. Associação “Os Leças”; 
36. Baía do Tejo – Parques Empresariais; 
37. Centro Distrital de Segurança Social – Barreiro; 
38. Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro; 
39. Centro de Formação do Seixal – IEFP; 
40. Centro Hospitalar Barreiro / Montijo, EP; 
41. Centro de Saúde do Barreiro – Eça de Queiroz; 
42. Centro de Saúde da Quinta da Lomba; 
43. CAT do Barreiro; 
44. Farmácia Parreira; 
45. Farmácia Moderna; 
46. Opticália – Barreiro; 
47. SD – Máquinas – Montijo; 
48. Covelo & Pinto; 
49. Papelaria Universal; 
50. Continente – Hipermercado; 
51. Feira Nova – Hipermercado; 
52. AutoEuropa, SA; 
53. Siderurgia Nacional, SA; 
54. HR – Protecção e Vestuário; 
55. Gustavo Cudell; 
56. Garden Center – Viveiros em Benavente; 

 

3. Conclusão 

Podemos concluir que aquilo que caracterizou o ano de 2015 foi mais uma vez, a necessidade 
de dar cumprimento ao estabelecido no Plano de Sustentabilidade financeira delineado no final 
de 2012 para além dos esforços em manter a normalidade dos serviços, tendo em consideração 
a escassez de recursos financeiros e humanos. O ano de 2016, tal como explanado no Plano de 
Acção e Orçamento aprovado para o referido ano, será de tentar atingir um equilíbrio entre a 
sustentabilidade e o normal funcionamento de todas as respostas, enquadradas com a 
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legislação em vigor e se possível, com a realização das obras de requalificação do edifício 
sede da associação.  

O deferimento da verba do Fundo de Socorro Social (FSS) atribuída em Setembro, permitiu à 
instituição voltar a reequilibrar-se a proceder ao pagamento das dívidas contraídas, na sua 
maioria a fornecedores de serviços – gabinete de contabilidade e manutenção de 
equipamentos de jardinagem – assim como, à regularização de salários e subsídios com os 
colaboradores. Para além disso, com o deferimento da verba do FSS para a realização de 
obras e a aquisição de equipamento, deu-se continuidade ao licenciamento do projecto de 
obras do edifício sede da instituição, junto da Câmara Municipal do Barreiro e também, das 
entidades que regulam este sector: Autoridade para a Protecção Civil e Centro Distrital de 
Segurança Social.  

O projecto de obras terá como principais objectivos: beneficiação, adaptação e ampliação das 
actuais instalações da instituição. A melhoria das condições de desenvolvimento das respostas 
sociais, irá dar continuidade às diligências que permitam a associação integrar a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental e com isso, obter a actualização e a 
celebração de novos acordos de cooperação.  

Deste modo, a instituição chega ao final do ano, com uma situação financeira um pouco mais 
estável e consequentemente, preparada para os desafios acima referidos, pelo que todo o 
esforço para evitar a todo o custo ‘fechar portas’, pensamos que terá um desfecho favorável.  

Por fim, importa reafirmar a nossa coragem em continuar a acreditar num projecto social e 
humano, assente na solidariedade e no espírito de entreajuda e esperança. 

 “Viver significa lutar”  Sêneca 


