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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 
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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 (2017) 

25 0 25 

 

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 (2017) 

7 6 7 

 

 

 

1.3. Unidade de Vida Autónoma (UVAUT) – Resposta desenvolvida em  

equipamento habitacional, destinada a pessoas adultas com problemática 

psiquiátrica grave estabilizada e 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 
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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 (2017) 

Sem acordo 0 5 

 

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.  

Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro (IEFP) cessou o apoio 

à medida das empresas de inserção em 16 Agosto de 2016.  



 

 

 

8 

 

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, actualmente todos os postos de trabalho são 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 / Colaboradores 

(2017) 

Sem previsão - 12 

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. Por restruturação deste 

departamento, as funções de Direção Técnica foram assumidas pela Dr.ª 

Elisabete Pio em 18 de Setembro de 2017.  

- Departamento de Economia Social, que é responsável pela resposta social: 

Paisagem Protegida – Dr. João Santos da Costa; 
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A Direção Técnica realiza as suas atividades em regime de complementaridade, 

assegurando a organização, planeamento, supervisão de todas as atividades, 

assim como dos recursos humanos, associados às várias respostas sociais.  

O sector administrativo depende hierárquica e funcionalmente da Direção, 

sendo o papel da Direção Técnica, meramente de orientação e supervisão em 

algumas tarefas, nomeadamente, em assuntos relacionados com expediente. 

 

Principais Actividades ou Ações Desenvolvidas: 

 Orientação de Estágio profissional em Serviço Social;  

 Participação em reuniões plenárias dos CLAS dos concelhos do Barreiro, 

Moita e Montijo 

 Acompanhamento da visita da vereadora dos Assuntos Sociais e 

Presidente da Câmara da Moita à Unidade de Vida Autónoma; 

 Participação nas Reuniões de preparação da Feira da Saúde de Alhos 

Vedros – Centro de Saúde de Alhos Vedros; 

 Participação com a Equipa do Departamento de Psiquiatria do CHBM, 

numa reunião de trabalho para implementação de projectos na área da 

saúde mental no concelho do Montijo – Câmara Municipal do Montijo; 

 Apresentação institucional num evento organizado pelo Rotary Club do 

Barreiro; 

 Participação no Workshop – PROCOOP – organizado pelo MTSS, Fórum 

Lisboa; 

 Reuniões com o Gabinete de Serviço Social do SPSM – CHBM. 

 Elaboração de horários mensais de trabalho para a UPRO; 

 Organização do Relatório de Actividades Anual, para entrega aos órgãos 

sociais da instituição; 
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 Organização do Plano de Ação e de Atividades 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 quinzenais 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; 

 Reunião de equipa para articulação e atualização do modelo 

implementado na elaboração e construção do PII – Programa de 

Intervenção Individual; 

 Elaboração, supervisão e atualização dos mapas de assiduidade de 

todos os colaboradores, bem como respetivas alterações de férias, 

turnos e horários; 

 Acolhimento de alunos para realização de diagnóstico dos alunos do 

Instituto Politécnico de Setúbal - ESE;   

 Articulação entre a equipa do Fórum e UPRO com a Direção, através das 

passagens de serviço e presença nas reuniões de direção 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; 

 Implementação do Plano Terapêutico Integrado, a partir de 18 de 

setembro de 2017, o que levou à extinção da figura de Gestor de 
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Processo. Esta implementação tem como objetivo que cada técnico, no 

âmbito das suas competências profissionais e deontológicas, e 

conhecendo o Plano Individual de Intervenção, possa assegurar o 

melhor acompanhamento terapêutico, social, económico e familiar de 

cada utente, sendo da competência da Direção Técnica a orientação e 

supervisão das atividades desenvolvidas por técnicos, monitores e 

equipa de AAD; 

 Participação em reuniões com a equipa do Departamento de Psiquiatria 

do CHBM – 5x reuniões; 

 Avaliação do Impacto da extinção da figura de Gestor de Processo; 

 Realização da Candidatura ao Prémio BPI – Solidário – Reabilitação; 

 Organização da campanha de vacinação dos utentes e funcionários; 

 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 Serviço de 

Psicologia; 

 Participação nas Comemorações do 20º Aniversário da FNERDM; 

 No âmbito do Grupo de Trabalho em Saúde Mental da Rede Social do 

Concelho do Barreiro, a organização e desenvolvimento em parceria 

com o CAFAP da Associação NÓS do Workshop – Intervenção em Saúde 

Mental; uma responsabilidade da comunidade – 05.05.2017 – Biblioteca 

do Barreiro; 

 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; 

 Reunião com Vereação da CMB na área dos Espaços Verdes, no sentido 

de viabilizar um protocolo de cooperação; 
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 Reunião com a Vereação da CMB na área das Finanças, no sentido de 

agilizar os pagamentos referentes a um contrato; 

 Reunião com a União de Freguesias do Alto Seixalinho, Sto André e 

Verderena para análise de protocolo de cooperação na área da formação 

e espaços verdes; 

 Reunião com a União de Freguesias Barreiro – Lavradio para manutenção 

do Protocolo de jardinagem; 

 Reunião com o Departamento de Compras da AutoEuropa, para analisar 

a continuidade do contrato de manutenção de espaços verdes da 

empresa de inserção; 

 Presença do CHBM para apresentação do Projeto COSMOS, pela equipa 

do DPSM; 

 Procedeu-se a 3 candidaturas ao Programa de Inserção Contrato C+, de 

modo a dinamizar a secção de apoio geral e recrutar 3 colaboradores; 

 Realizaram-se reuniões semanais com o departamento de logística e 

planeamento da AutoEuropa, de acordo com o contrato existente com a 

instituição; 

 Acompanhamento dos utentes e participação na Caminhada pela Saúde 

Mental, promovida pela FNERDM; 

 

 

2.2. Serviço de Psicologia  

 

Este gabinete continua em funcionamento só com uma psicóloga, não tendo 

havido ainda a possibilidade de contratação de outro psicólogo, devido aos 

constrangimentos financeiros da instituição. A técnica em funções com 



 

 

 

13 

 

formação em Psicologia Clínica e do Aconselhamento continuou a desenvolver 

as suas ações em articulação com a restante equipa técnica, até ao momento 

da sua baixa médica prolongada e consequente, cessação de funções de 

Direcção Técnica, em Outubro. Após este período, foi integrada neste serviço, 

a Psicóloga Clínica – Dra. Elisabete Pio, que assegura atualmente, as funções 

de Direcção Técnica.  

  

A periodicidade dos acompanhamentos psicológicos foi ajustada consoante as 

necessidades dos utentes, tendo havido 7 utentes a necessitar de um 

acompanhamento mais frequente (quinzenal), devido ao agravamento do seu 

estado de saúde, conflitos familiares, falta de adesão à medicação, entre 

outros.  

 

Assim, foram acompanhados 4 utentes do Fórum, 1 utentes da Unidade de 

Vida Protegida e 1 utente pós alta e saída da Unidade de Vida Autónoma, e 1 

utente integrado na Paisagem Protegida. 

 

Gestão de internamentos: 5 utentes tiveram episódios de internamento no 

Departamento de Psiquiatria do CHBM, tendo sido realizado o respectivo 

acompanhamento de cada caso, junto dos serviços de enfermagem e serviço 

social do CHBM.  

 

Continua a ser 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. 
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Foram realizadas 10 entrevistas de triagem, das quais resultaram 5 utentes 

integrados em Fórum, tendo havido posteriormente 2 desistências por 

dificuldade de adaptação, 2 na UPRO. Fora do âmbito dos acompanhamentos 

regulares, são atendidos todos aqueles, utentes ou associados, que 

pontualmente necessitem de apoio psicossocial prestado pela técnica deste 

serviço. 

 

Dos utentes do Fórum acompanhados neste serviço, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

 

Os utentes inscritos em Fórum Sócio Ocupacional frequentam, na sua maioria, 

o leque de atividades e serviços disponibilizados. Com algumas exceções, 

todos têm na generalidade uma boa adesão à 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.  

 

Em termos gerais podemos afirmar que os objetivos traçados de acordo com o 

projeto de vida de cada um dos utentes foram atingidos – e que em parte, 

poderemos concluir que se centram em manter uma ocupação diária, com base 

e de intervenção terapêutica ou por vezes, em apenas usufruir de alguns 

serviços prestados pela instituição – refeições, actividades terapêuticas 

específicas que permitam, continuar a desenvolver competências e a manter 

uma funcionalidade (comunicacional e relacional) integrada na comunidade. De 

modo a ir ao encontro das necessidades específicas de alguns dos utentes, a 

técnica do serviço de psicologia continuou a dinamizar as actividades: jornal 
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de parede, sessão de yoga/ movimento e relaxamento, trabalhando ao nível 

das capacidades cognitivas e sensoriais. 

 

Foram retomadas as reuniões periódicas com o Departamento de Psiquiatria 

do CHBM, para além da articulação contínua. 

 

Relativamente à gestão da medicação, são 6 os utentes que beneficiam do 

apoio do Serviço de Psicologia, em articulação com a técnica de serviço social.  

 

Dos utentes da Unidade de Vida Protegida: 

 

Foram acompanhados 2 utentes com carácter regular, trabalhando diversas 

áreas funcionais, mas principalmente gestão da sintomatologia produtiva e 

treino de autonomia e competências sociais. 

 

Foram integrados dois utentes em 2017, um deles, também integrado na 

empresa de inserção – Paisagem Protegida. Foram realizadas reuniões de 

avaliação regulares com os utentes e a AAD responsável. O acompanhamento à 

gestão da medicação foi realizado a 4 utentes, em articulação com a técnica de 

serviço social e as Ajudantes de Acção Directa. 

 

 

Dos utentes da Unidade de Vida Autónoma: 

 

Mantiveram-se os 5 residentes, sem alterações. Foram incrementadas as 

visitas regulares de acompanhamento, em virtude de se ter verificado um 

reforço ao nível da higiene ambiental.  

Dos 5 residentes, 3 estiveram ao longo do ano, integrados em mercado de 

trabalho/ medidas de emprego apoiado e/ou protegido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Atendimentos às Famílias: 

 

Foram atendidas e acompanhadas regularmente cerca de 6 famílias ao longo 

do ano. À semelhança do ano anterior, 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 como, trabalhar com as mesmas estratégias para a sua 

diminuição, educação da família para lidar com a problemática, mediar 

conflitos familiares, entre outros, mas tendo sempre como objetivo ultimo o 

bem-estar e reabilitação psicossocial do utente.  

 

 

Outras Ações Desenvolvidas 

 Treino de competências sociais e Atividades de Vida Diária; 

 Acompanhamento a consultas de especialidade e outras; 

 Actualização clínica dos processos individuais dos utentes de todas as 

valências; 

 Foi realizado o Treino de Competências de Gestão coletiva e individual, 

com os utentes que apresentam condições de mobilidade para efetuar 

essas deslocações. 
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 Reuniões com o Serviço Social do Departamento de Psiquiatria do CHBM; 

 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. 

 Não foi possível realizar 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; 

 Avaliação dos utentes: é habitualmente realizada semestralmente, tendo 

sido efectuadas duas reuniões. 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; 

 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 
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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 e reuniões de carácter 

regular e irregular com os técnicos deste departamento para encontro 

de estratégias de resolução de variados casos clínicos. 

 Foram realizadas várias visitas domiciliárias, de modo a avaliar as 

condições de vida / treino de competências e o respectivo plano 

individual do utente: 3 utentes das várias valências da instituição com 

visitas regulares e 2 utentes, com visitas pontuais de supervisão; 

 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. 

A partir do dia 6 de outubro de 2018, a Diretora Técnica do Departamento de 

Reabilitação Psicossocial, com mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, com 

base terapêutica em Intervenção Cognitivo-Comportamental, assumiu o 

Serviço de Psicologia, mantendo os atendimentos que vinham sendo efetuados 

com as adaptações consideradas pertinentes. 

 

 

2.3. Serviço Social 

 

A Persona – Associação para a Promoção da Saúde Mental disponibiliza para os 

seus utentes, respetivas famílias e comunidade um Gabinete de Serviço Social, 

composto por uma Técnica de Serviço Social. 
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Não sendo um serviço totalmente previsível, imutável nem estanque, tem vindo 

a ser atualizado de acordo com as necessidades individuais de cada utente e 

expectativas das suas famílias, e comunidade de origem, de forma o mais 

constante possível, tendo sempre como objetivo fundamental a melhoria da 

qualidade do serviço. 

 

Importa também valorizar o suporte da psicopedagoga na gestão económica 

dos rendimentos dos utentes, que consiste no controlo diário de dinheiro 

depositado, no cumprimento do pagamento de despesas fixas, na atribuição 

das designadas “diárias” e, mensalmente, no levantamento das suas pensões. 

 

Para o ano de 2017, a realização dos estudos socioeconómicos ficou a cargo 

da estagiária de serviço social, uma vez que ocorre em janeiro e as 

comparticipações entram em vigor em fevereiro, e que a assistente social se 

encontrava ainda a gozar licença de maternidade. Foram contabilizados trinta 

e dois estudos socioeconómicos 

 

Nos meses de março e de setembro procedeu-se à atualização de isenções das 

taxas moderadoras, contabilizando-se para o efeito vinte e três utentes em 

março e no mês de setembro vinte e quatro utentes com taxas atualizadas. 

Adicionando ao cerne da atividade de assistência social, foram também alvo de 

atualizações situações taxativas de familiares dos utentes. 

 

Comparativamente com anos anteriores, existe um decréscimo menos 

significativo na frequência do fórum socio-ocupacional, motivada 
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maioritariamente pela falta de disponibilidade financeira dos agregados 

familiares.  

 

Na resolução de problemas sociais respeitantes ao utente/família/comunidade, 

foram efetuados ao longo do ano atendimentos, para atribuição do rendimento 

social de inserção e de pensões, marcação de consultas médicas para os 

utentes (consultas de clínica geral e de especialidade, tais como psiquiatria, 

oftalmologia, entre outras), agendamento de exames médicos e atos de 

enfermagem, pedidos pontuais de receitas e de administração de soluções 

injetáveis, planeamento e gestão de medicação (em vigor em abril) a ser 

administrada aos utentes residentes da unidade de vida protegida, 

encaminhamentos de pedidos de apoio alimentar, controlo de consumo de 

bens de primeira necessidade, medicamentos e de substâncias (tabaco e café) 

entre outros serviços prestados ao utente tidos por necessários. 

 

Em análise aos atendimentos supracitados e com o objetivo de definição clara 

dos projetos de vida individuais de cada utente, identificou-se a necessidade 

de pedir colaboração e coordenar esforços com outras entidades e serviços, 

com intenção de receber apoio em diversas áreas. 

É de salientar que, geralmente, o maior obstáculo à realização de um bom 

trabalho na área social prende-se com a falta de articulação com esses 

serviços/entidades, motivado por falhas organizacionais por parte dos 

mesmos, impedindo que as respostas sejam dadas em tempo útil ou por vezes 

nem surjam, o que acaba por se revelar infrutífero e contraproducente para o 

caso do utente. 
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Por outro lado, um dos serviços prestados aos utentes que acaba por se revelar 

de maior importância e sendo mais eficaz como resposta social, são as visitas 

domiciliárias, revelando-se fundamentais para grande parte dos utentes do 

fórum socio-ocupacional, da UVAUT e extrainstitucionais na identificação das 

suas necessidades básicas estruturais.  

 

No decurso do ano de 2017, continuaram a constatar-se lacunas na área de 

ação social, nomeadamente na falta de respostas para casos específicos, por 

norma relacionados com a transferência de utentes para outras entidades, 

acabando por ser a Persona a suportar a totalidade dos encargos resultante 

destas transferências. 

 

Apesar de se verificarem melhorias substanciais na visibilidade da associação 

junto da comunidade nos últimos meses do ano de 2017, urge ainda continuar 

a comunicar os valores e competências da Persona, de forma mais eficaz e 

impactante, no sentido de ser considerada, o mais unanimemente possível, 

uma associação de referência na área da Saúde Mental. 

 

 

2.4. Serviços Administrativos 

 

Os serviços administrativos são compostos por uma Escriturária Principal, que 

coordena os serviços, apoiada pela equipa técnica e supervisionada pela 

Direcção Técnica e Direcção. 
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Presta os serviços administrativos e financeiros da Instituição, dá apoio à 

Direcção, recepciona as chamadas telefónicas e atende as pessoas que se 

deslocam à Instituição encaminhando-as aos respectivos serviços. 

 

Durante o ano de 2017, os serviços administrativos como habitualmente em 

anos anteriores continuaram a dar apoio às valências da Instituição: Fórum, 

Unidade de Vida Protegida, Unidade de Vida Autónoma e Paisagem Protegida. 

 

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. 

 

Foi também dada a continuidade à recepção das quotas dos sócios da 

instituição, chegamos ao final do ano com um total de 163 sócios. Durante o 

ano de 2017 houve muitas desistências devido às dificuldades económicas, 

também devido à idade avançada de muitos dos nossos sócios, alguns 

faleceram, e assim passou a existir algum desinvestimento na participação da 

quotização dos nossos associados. 

 

Durante ano de 2017 conseguimos entrada de 4 novos sócios a quota mensal 

tem o valor mínimo de 1€ embora tenhamos alguns sócios que os valores 

variam entre e 2€ a 5€ mensais, mas é uma grande minoria. 

Principais Acções dos Serviços Administrativos: 

 Pagamento mensal de todas as despesas da instituição; 

 Vencimentos dos funcionários, da Segurança Social, Impostos renda das 

instalações, água, electricidade e a outros fornecedores;  
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 Realização da folha de caixa, movimento bancário, clientes e 

fornecedores, preparação dos mesmos para enviar para a contabilidade 

classificar; 

  Conferir os documentos contabilísticos e extractos bancários e dar 

apoio ao gabinete de contabilidade; 

 Arquivo de documentação administrativa e financeira; 

 Atendimento dos telefonemas da Instituição; 

 Registo da Correspondência e sua distribuição; 

 Pagamento de despesas diversas de materiais adquiridos da Paisagem 

Protegida; 

 Articulação como IEFP relativamente ao Projecto C+ de Pessoas 

c/deficiência, nomeadamente vencimentos e organização do dossier 

administrativo e contabilístico; 

 Contacto com a seguradora relativamente a participação de seguros de 

acidentes de trabalho, viaturas e respetivos pagamentos. 

 Recebimento de mensalidades dos utentes e proceder ao seu registo; 

 Recebimento das quotas dos sócios, proceder ao seu registo e actualizar 

as fichas individuais dos sócios;  

 Elaborar mensalmente as facturas da Instituição e registar as mesmas 

nas Finanças; 

 Apoio administrativo à direcção; 

 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; 

 No mês de Março conferir juntamente com o gabinete de contabilidade 

as contas do ano anterior para aprovação da direção, entregar ao conselho fiscal 

e por último é apresentado na assembleia de sócios; 
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 No mês de Maio, prepara os convites de aniversário para as entidades; 

 No mês de Novembro prepara juntamente com o gabinete de 

contabilidade o orçamento para o ano seguinte com a aprovação da direção, 

entrega ao conselho fiscal e é apresentado na assembleia de sócios; 

 No mês de Dezembro prepara os convites para festa de Natal e postais 

de boas festas para entidades e sócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 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 tem 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 mesma atividade 7 utentes residentes, correspondendo às 

expectativas desejadas. 

 

Treino de competências – Saída ao exterior para compras 
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A atividade tem como objetivo 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.  

 

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 

AAD’s, os utentes fazem as actividades de vida diária ao nível da higiene 

pessoal e ambiental, de modo a ganharem autonomia também nestas áreas. 

 

Transporte das refeições diariamente 

Foi garantido diariamente, o transporte das refeições nas devidas condições 

até à instituição. 

Supervisão das refeições 

Esta actividade garante a qualidade e quantidade das refeições servidas. 

Com as normas de execução permanente no que diz respeito á higiene e 

segurança alimentar, é realizada a coordenação e orientação no decorrer das 

respectivas refeições, para um melhor funcionamento, bem como, sempre que 

se justifique, a distribuição/empratamento das refeições aos utentes. 

 

Fornecimento de bens necessários, diariamente (UPRO) 

Tem como objectivo garantir e orientar os bens necessários e quantidades 

suficientes para a confecção das refeições, para o respectivo funcionamento da 

UPRO. 
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Supervisão das tarefas das AAD`s. (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. 

 

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, sempre que somos contactados, e o seu 

aprovisionamento, de bens doados pelo Banco Alimentar Contra a Fome. 

 

Foi feita a atualização da escala de banhos, mensalmente, cuja tarefa é 

realizada pelos utentes da UPRO, diariamente. 

 

 

2.6. Atividades do Fórum Sócio–Ocupacional / UPRO 

 

A equipa técnica da Persona – Associação para a Promoção da Saúde Mental, 

estruturou e planeou diversas atividades durante o ano de 2017, para 

responder às necessidades terapêuticas e preferências específicas de cada 

utente. 

 

Descrevemos o plano geral de atividades na íntegra, realizado em cada mês.  

 

Calendário de Atividades Desenvolvidas 2017 
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Janeiro 
 

- Durante este mês, iniciámos as visitas às oficinas educativas da Fundação 

Calouste Gulbenkian, na Coleção do Fundador. Nesta atividade, subordinada 

ao tema “Sentir o Museu – O que é o Museu”, os utentes, na interação 

sensorial com peças de arte, ultrapassavam diversos desafios, com o intuito 

de despertar novas competências.  

                                                                    

- No “Dia Internacional do Riso”, a Instituição organizou uma sessão de Yoga 

do riso para técnicos e utentes, na Associação dos Reformados do Barreiro, 

dinamizada por uma voluntária especializada no tema. Esta atividade 

evidenciou a importância do papel terapêutico do riso no desenvolvimento 

pessoal, bem-estar e melhoria da autoestima.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Com o apoio de duas Voluntárias organizámos o material necessário para 

iniciar o “Atelier de Carnaval”, com base numa temática escolhida pela equipa 

técnica e utentes. Neste atelier, alguns utentes criaram e elaboraram os seus 

próprios fatos de Carnaval, através da reciclagem de vários materiais, 

enquanto os restantes utentes ajudaram exclusivamente na execução, de 

modo a promover as competências de interajuda.  

 

 

 

Fevereiro 
 

- Com o objetivo de celebrar o “Dia Mundial do Amor”, organizou-se um 

debate participado pelos utentes nas nossas instalações e assistiu-se a um 

filme alusivo ao tema - “A Culpa é das Estrelas” - com o intuito de fomentar 

nos utentes os valores da amizade e amor, promover a partilha de afetos e 

salientar a importância das relações interpessoais. 

  

- Durante a época festiva do Carnaval, realizou-se um baile de máscaras no 

fórum sócio -ocupacional com a temática “Trajes típicos do Mundo”. 

Terminámos com um lanche convívio, entre técnicos e utentes, e com a 

entrega de prémios aos 1º, 2º e 3º melhores trajes, escolhidos mediante a 

apreciação do nível de elaboração, da originalidade e da alusão ao tema.  
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Março 
  

 - Iniciámos os preparativos do “Atelier da Páscoa”, com a ajuda de duas 

voluntárias, que se pré-disponibilizaram a pesquisar e elaborar diversas peças 

que, depois de terminadas, foram vendidas em alguns locais do Barreiro (Baía 

do Tejo, Câmara Municipal do Barreiro, outros).  

         

- Realizou-se uma visita guiada ao Convento da Verderena do Barreiro, 

nomeadamente à exposição denominada “Rotas da Memória - Itinerários do 

Património do Barreiro”, que teve como espaço o claustro do convento. 

 

- Organizou-se uma caminhada ao Parque da Cidade do Barreiro no “Dia 

Mundial da Árvore”, com a finalidade de consciencializar para os problemas da 

Natureza e alertar para a necessidade da sua conservação, para o bem-estar 

de todos. 

 

 

                                                                                                                         

Abril 
   

- No sentido de comemorar o mês da liberdade, participámos em alguns 

eventos promovidos pelo concelho local, como foi o caso de uma visita guiada 

ao Convento da Verderena do Barreiro, onde teve lugar uma exposição no 

claustro do convento com o tema “Os Primeiros dias da Liberdade”, que visava 

promover a troca de estórias entre gerações. 

 

- Nas comemorações do “Dia da Liberdade”, os utentes organizaram uma ida 

à Biblioteca Municipal do Barreiro onde, através da pesquisa bibliográfica, 

realizaram trabalhos alusivos ao tema que, posteriormente, apresentaram na 

atividade semanal por eles dinamizada – “A Nossa Atividade”.  
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Através desta iniciativa, os utentes puderam aprofundar o seu conhecimento 

sobre a história recente de Portugal e a Revolução dos Cravos, promovendo a 

área lexical e a discussão de ideias.  

 

- Participámos na atividade “À Flor da Pele – Cinema de Bolso” das Oficinas 

Educativas do Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

Através de diferentes percursos e utilizando uma diversidade de estratégias, 

esta atividade pretende estimular o contato sensorial com objetos e situações 

que estão dentro e fora de nós, por meio da expressão corporal. 

 

- Organização do evento anual entre técnicos, membros da direção e utentes 

para festejarmos o 24 º Aniversário da Persona. 

  

- No âmbito do Programa “Mexe com a Idade”, os utentes aderiram a 

caminhadas seniores abertas à comunidade, dinamizadas por técnicos 

qualificados incluídos no projeto promovido pela Câmara Municipal do 

Barreiro. 

 

 

 

Maio 
 

- Continuidade da participação nas caminhadas abertas à comunidade. 

 

- Sob convite do Centro de Saúde de Alhos Vedros, participámos na Feira da 

Saúde de Alhos Vedros, onde expusemos e vendemos trabalhos elaborados 

pelos utentes nos nossos ateliers.  

Tendo em vista a divulgação da Instituição, distribuímos folhetos dos serviços 

que prestamos à comunidade.  

Participámos em várias ações desportivas que decorriam em simultâneo. 

 

- Comemorações do 24º aniversário da Associação com uma semana de 

atividades dirigidas a técnicos, utentes e familiares. 

    Visita cultural ao Espaço Memória para visualizar a Exposição “80 

anos do Abastecimento Público de Água” 

    Visita guiada ao Palácio e Quinta da Bacalhôa em Palmela 

    Ida à Fundação Calouste Gulbenkian para participação nas Oficinas 
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Educativas, com uma visita guiada ao Museu da Coleção do Fundador, 

com o tema “Sentir o Museu - Brincar através da Arte” 

    Yoga do Riso para técnicos e utentes na Associação de Reformados 

do Barreiro 

     Festa no dia do aniversário da Persona, no pátio da instituição, com 

utentes, técnicos, familiares, sócios e representantes de algumas 

entidades dos municípios do Barreiro e da Moita. 

 

 - Ação de sensibilização na Persona no “Dia do Sol” para lembrar os 

benefícios da luz solar, alertar para os riscos da sobre-exposição e a 

importância desta fonte de energia para a saúde. 

 

- Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste dinamizaram, nas nossas 

instalações, uma atividade no “Dia do Bombeiro”, que consistiu numa ação 

informativa/debate para dar a conhecer a importância do papel do bombeiro 

no auxilio às populações e a toda a comunidade. 

 

- Participámos no projeto “Dia B -Movimente esta Ideia “, que o conselho local 

de Ação Social do Barreiro (CLASB) dinamizou no Voluntariado Urbano no 

Barreiro, sendo as áreas de intervenção espaços públicos, coletivos, verdes, 

por meio da arte pública e atos de sensibilização ambiental. Contribuímos 

com a limpeza do espaço urbano, os quais decorámos com flores elaboradas 

pelos utentes, com auxílio de técnicos e voluntários. 

 

 

 

Junho 
 

- Restruturação do plano geral de atividades para conjugar com períodos de 

férias dos utentes e técnicos. 

 

- Planeamento e organização do Campo de Férias dos utentes e técnicos  

 

- Ida à Fundação Calouste Gulbenkian, para conclusão da participação nas 

visitas guiadas e Oficinas Educativas, com a atividade realizada no Museu 

Coleção do Fundador, “Á Flor da Pele - O que nos diz o Retrato”. Finalizámos 

as visitas com um piquenique de convívio no jardim da Fundação entre 

técnicos e utentes.  
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- Para marcar o “Dia Mundial do piquenique” e o início da época balnear, 

planeámos um piquenique de convívio entre técnicos e utentes no parque de 

merendas em Setúbal e uma ida à praia da Figueirinha, no intuito de vincar a 

importância do convívio e do lazer.  

 

- Inicio das idas às praias do Barreiro e da Figueirinha em Setúbal uma vez por 

semana.  

 

- Inclusão no programa “Mexe Com a Idade”, aquando do seu encerramento, 

com a participação das classes de ginástica Sénior, no Parque da Cidade, onde 

houve lugar a uma demonstração da prática desportiva dinamizada pelos 

técnicos responsáveis de cada classe.   

 

- Sob convite da Divisão de Promoção Cultural e Desporto da Câmara 

Municipal do Barreiro, participámos no evento desportivo inserido no projeto 

de âmbito intermunicipal – Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2017 – 

nomeadamente no Torneio de Boccia / Desporto Adaptado. 

 O local do evento foi no Pavilhão Municipal Torre da Marinha, na freguesia da 

Arrentela, com a finalidade de fomentar o convívio através da competição 

informal de Boccia, transmitir valores de cidadania, promover a inclusão social 

e estender a prática desportiva à população com doença mental e deficiência.  

 

 

 

Julho 
 

- Continuidade das idas à praia com os utentes. 

 

- No “Dia internacional da piada” os utentes organizaram no pátio da 

instituição um concurso de anedotas e elegeram o melhor contador de 

anedotas. Esta atividade potencializou a partilha da boa disposição entre o 

grupo que influencia o bem-estar e o convívio entre todos. 
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Agosto-

setembro 
 

- Realizados ajustes no plano geral de atividades motivados pela época de 

férias dos técnicos /utentes e ausência de um elemento da equipa técnica 

adaptando o serviço consoante os recursos disponíveis. 

 

                                            

Outubro  
 

- Início das atividades desportivas do ano 2017/2018, especificando-se a 

ginástica sénior do programa “Mexe com a idade” e a frequência das aulas na 

Piscina do Barreiro. 

 

- A convite da FNERDM- Federação Nacional de Entidade de Reabilitação de 

Doença Mental, participámos na 5ªedição da “Caminhada pela Saúde Mental” 

incluída no Projeto Ri(Age), no Parque das Nações em Lisboa. Esta é uma 

iniciativa que procura sensibilizar a comunidade para as questões da Saúde 

Mental, contribuindo na luta contra a exclusão e o estigma, a favor da 

valorização do individuo com experiência de doença mental, bem como a sua 

inclusão na sociedade. 

 

- Para festejarmos o “Dia das Bruxas” com travessuras, criámos um atelier 

alusivo ao tema, de modo a promover a interação e convívio entre utentes e 

técnicos. 

 

 

 

Novembro 
 

- Foi efetuado um ajuste no plano geral de atividades devido à integração de 

um novo Atelier de Olaria, que os utentes frequentaram durante este mês e 
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uma vez por semana. 

 

- Ida à Biblioteca Municipal do Barreiro para pesquisa de histórias alusivos ao 

“Dia de São Martinho” a serem partilhadas com os técnicos. No próprio dia de 

São Martinho, realizou-se um lanche de convívio com técnicos e utentes. 

 

- Início do Atelier de Natal e das vendas ao público de artigos elaborados 

pelos utentes, sendo os locais de venda na Escola Secundária Alfredo da Silva, 

no Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo e nas ruas do município do Barreiro. 

 

- Planeamento e organização da programação da Festa de Natal da Instituição 

entre técnicos, utentes e voluntários. 

 

 

 

Dezembro 
 

- A Persona participou em três dias do evento promovido pela Câmara 

Municipal do Barreiro, a Pista de Gelo no Parque da Cidade, tendo o valor dos 

bilhetes vendidos nesses dias, revertido para a associação.  

 

- Participámos no Mercado de Natal “Mentalis de Natal 2017”, por convite da 

Terapeuta Ocupacional do Hospital Júlio de Matos - CHPL, que decorreu no 

átrio do Pavilhão 11, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. A 

contribuição da Instituição consistiu em trabalhos e elaborados pelos nossos 

utentes no decorrer do Atelier de Arte Decorativas e de Natal.  

 

- A Festa de Natal da Instituição foi realizada na Associação dos Reformados 

do Barreiro, onde se realizaram as seguintes atividades. 

 O discurso da direção/utentes 

 Conto e Poema de Natal 

 Troca de prendas entre os utentes 

 Karaoke e baile dinamizado por um voluntário 

 Terminamos com um lanche de convívio entre técnicos, utentes, 

familiares, sócios e membros da Direção. 
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O Plano Geral de atividades do fórum socio-ocupacional sofreu alterações nos 

meses de agosto, setembro e outubro, com vista a adaptar o serviço aos 

recursos disponíveis, motivado pela época de férias dos utentes, técnicos e 

pela ausência por tempo indeterminado de um elemento da equipa técnica. 

 

A lacuna nas atividades foi colmatada, graças a vários convites de entidades, 

pela participação em eventos e atividades, como forma de proporcionar uma 

maior diversidade de atividades e funcionando simultaneamente como veículo 

de divulgação da Instituição.  

 

Através de vários convites por parte da Câmara Municipal do Barreiro, 

participámos em diversas atividades e eventos promovidos pelo Conselho 

Local de Ação Social (CLASB) tais como:  

 

 Aulas de ginástica sénior “Mexe com a idade” 

 Encerramento Do Programa “Mexe Com a Idade” 

 Projeto de Voluntariado Urbano no Barreiro “Dia B – Movimente esta 

Ideia” 

 Projeto de âmbito intermunicipal - Jogos do Futuro da Região de Setúbal 

- Torneio de Boccia / Desporto Adaptado. 

 

As entidades que contribuíram para esta ajuda foram: 

 

 Câmara Municipal do Barreiro 

 Universidade da Terceira Idade do Barreiro 

 Fundação Calouste Gulbenkian 

 Instituto Nacional para a Reabilitação (FNERDM) 

 Associação dos Reformados do Barreiro 

 Junta de freguesia de Alhos Vedros 

 Centro de Saúde de Alhos  

 

A nossa participação nestes eventos veiculou uma divulgação da Instituição em 

maior escala, ajudando na angariação de verbas a serem revertidas a favor de 
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atividades do fórum socio-ocupacional. Contribuindo também como montra da 

nossa instituição, destaca-se a exposição e venda ao público de artigos 

elaborados pelos utentes em alguns locais da cidade, tais como: 

 Na Escola Secundária Alfredo da Silva 

 No Hospital Júlio de Matos (CHPL) em Lisboa 

 No Hospital Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo 

 Nas ruas do Município do Barreiro 

 Parque da Cidade do Barreiro 

 

A Fundação Calouste Gulbenkian, em particular, contribui para uma maior 

diversidade do plano geral de atividades do fórum socio-ocupacional, através 

das suas Oficinas Educativas, sendo uma mais-valia para técnicos e utentes da 

Instituição ao nível da aquisição e atualização de conhecimentos, promovendo 

simultaneamente o convívio e a socialização. 

 

Nas atividades que não tiveram tanta adesão, houve a necessidade de efetuar 

alterações, de modo a ir ao encontro das necessidades e satisfação dos 

utentes. As atividades com maior registo de adesão foram:  

 

 Ginástica “Mexer com a Idade “ 

 Piscina 

 Sessões de Yoga 

 Atelier de Natal 

 Atelier de Carnaval 

 Atelier Páscoa 

 Atelier de Poesia 

 Atelier de Artes Decorativas 

 Grupo de Ajuda Mútua 

 Análise de fim-de-semana 

 Treino de Capacidades Cognitivas 

 A Nossa Atividade 

 Jornal de Parede.  

 

No mês de novembro houve um ajuste no Plano Geral de Atividades, devido à 

integração do novo Atelier de Olaria. 
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Das dificuldades que importam registar, sofridas no decorrer do ano e que 

levaram a reformulação organizacional do Plano Geral de Atividades, 

destacam-se: 

 

 Desistência das duas voluntárias  

 Falta de um técnico que possibilite outras alternativas às atividades 

existentes 

 Devido a falta de recursos humanos no mês de setembro não foi 

possível a realização do campo de férias habitual.   

 

 

 

 

2.7. Empresa de Inserção – Paisagem Protegida 

 

A Paisagem Protegida no seguimento da revogação da medida e legislação que 

regulamentava as empresas de inserção, tem tentado garantir a sua 

sustentabilidade através da prestação dos seus serviços e da redução efectiva 

de custos operacionais e com pessoal. Em 2017, conseguimos manter os 

contratos existentes em 2016, assim como realizar outros trabalhos pontuais 

de fornecimento de materiais e serviços aos nossos clientes, nomeadamente, 

fornecimento de materiais para a AutoEuropa, a construção de um jardim de 

xerojardinagem nas instalações da Siderurgia Nacional, para além de trabalhos 

de limpeza e manutenção de pavimentos e zonas pedonais na freguesia de 

Santo António. 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 registada 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 
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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 / 

Contrato 
Área de Manutenção / Formação N.º de Colaboradores Integrados 

Junta de Freguesia do Lavradio 25 000 m2 3 a 4 

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 

ATEC 5 000m2 2  

JF Santo António 15000m2 4 

Total   183 500 m2 12* 

*O número de colaboradores difere de acordo com a estação do ano e com as características das 

intervenções nas áreas de conservação.  

 

Continuamos a destacar em 2017, o nível da assiduidade e pontualidade de 

todos os colaboradores, 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 

38 anos, com 2 jovens integrados através do programa CEI+ do IEFP. Foram 

integrados para reforço da equipa, 2 colaboradores em contrato de trabalho a 

termo certo. Continuamos a registar que não ocorreram quaisquer acidentes 

de trabalho durante 2017. 

 

Importa ainda realçar que em 2017, deu-se continuidade à substituição de 

fardamento, e também à aquisição de equipamento de protecção individual 
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para os colaboradores (EPIs): 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 3 colaboradores através do programa 

de Contrato Emprego Inserção +; 

 Integração de 2x colaboradores em contrato a termo para reforço das 

equipas; 

 Aquisição de Equipamento de protecção individual para os 

colaboradores; 

 Aquisição de equipamento e ferramenta manual; 

 Realização de trabalhos de limpeza e desmatação do complexo 

industrial da Quimitécnica – Parque Empresarial do Barreiro – em Abril; 

 Construção de Canteiro de Xerojardinagem na Quimitécnica no valor de 

950€ + IVA;  

 Construção de jardim de Xerojardinagem na Siderurgia Nacional – 

Novembro de 2017, no valor de 1800€ + IVA e adjudicação de outro 

trabalho semelhante, a realizar em 2018, no valor aproximado de 

4500€ + IVA; 

 Manutenção de uma horta numa moradia privada no valor de 100€; 

 Fornecimento de plantas, casca de pinho e outros à AutoEuropa no valor 

de 3300€; 

 Fornecimento de serviços de manutenção e limpeza de zonas pedonais 

de algumas localidades da Freguesia de Santo António no valor de 

2600€, assim como a adjudicação de trabalhos semelhantes na 
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Freguesia do Lavradio e Barreiro no valor de 4990€ + IVA e da Cidade 

Sol no valor de 7800€ + IVA, a realizar em 2018; 

 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; 

 Renovação do contrato de prestação de serviços com a Siderurgia 

Nacional para 2018; 

 Estabelecimento de novo contrato de prestação de serviços de 

jardinagem na ECOMETAIS – Complexo Industrial da SN; 

 Acompanhamento informal / formal com responsáveis das entidades no 

sentido de dar resposta a sugestões ou reclamações; 

 Candidaturas a procedimentos concursais: Câmara Municipal do 

Barreiro; 

 Reunião Semanal deu lugar a reuniões de planeamento com os 

colaboradores responsáveis pelas áreas de trabalho e manutenção – 

AutoEuropa; 

 Reunião com vereação da Câmara Municipal do Barreiro responsável 

pelos espaços verdes, para análise de um possível protocolo de 

cooperação entre entidades; 

 Reunião com várias entidades para discussão e análise de propostas: UF 

Barreiro e Lavradio, UF Alto Seixalinho, Santo André e Verderena, 

Câmara Municipal do Barreiro, AutoEuropa, Junta de Freguesia de Santo 

António;  
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3. Outras Actividades da Instituição e Parceiros 

 

3.1. Parceiros  

 

Durante 2017 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. Câmara Municipal da Moita; 

4. União de Juntas do Barreiro e Lavradio; 

5. União das Juntas do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena; 

6. União das Juntas de Palhais e Coina; 

7. Junta de Freguesia de Santo António da Charneca 

8. União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

9. Junta de Freguesia de Alhos Vedros; 

10. Santa Casa da Misericórdia do Barreiro; 

11. Coordenação Nacional para a Saúde Mental; 

12. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental; 

13. União das IPSS – delegação de Setúbal; 

14. Instituto Nacional para a Reabilitação; 

15. Instituto de Reinserção Social – Equipa do Barreiro; 

16. Instituto da Juventude – Pousadas da Juventude; 

17. Instituto de Segurança Social, IP.; 
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18. Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia do 

Barreiro; 

19. Escola Superior de Saúde de Lisboa; 

20. Rotary Club – Barreiro; 

21. Centro Psiquiátrico de Arnes; 

22. Associação de Reformados do Barreiro; 

23. Fórum Barreiro; 

24. Sporting Clube Lavradiense; 

25. CATICA; 

26. RUMO; 

27. CERCIMB; 

28. NÓS; 

29. ENTREAJUDA; 

30. FNERDM; 

31. RESIT; 

32. FNAFSAM; 

33. Associação Cultural de Surdos do Barreiro; 

34. Associação de Fuzileiros do Barreiro; 

35. Centro Social e Paroquial Padre Abílio Mendes; 

36. Associação de Reformados do Barreiro; 

37. Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros; 

38. Centro Paroquial de Santo André; 

39. Cooperativa Cultural do Barreiro; 

40. Associação “Os Leças”; 

41. Baía do Tejo – Parques Empresariais; 

42. Centro Distrital de Segurança Social – Barreiro; 

43. Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro; 
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44. Centro de Formação do Seixal – IEFP; 

45. Centro Hospitalar Barreiro / Montijo, EP; 

46. Centro de Saúde do Barreiro – Eça de Queiroz; 

47. Centro de Saúde da Quinta da Lomba; 

48. CAT – Equipa de Tratamento do Barreiro; 

49. Farmácia Parreira; 

50. Farmácia Moderna; 

51. Instituto Médico & Dentário do Barreiro; 

52. Opticália – Barreiro; 

53. SD – Máquinas – Montijo; 

54. Covelo & Pinto; 

55. Ginásios Kangaroo; 

56. Dimasul – Clínica;  

57. Papelaria Universal; 

58. Continente – Hipermercado; 

59. Pingo Doce – Hipermercado; 

60. AutoEuropa, SA; 

61. Siderurgia Nacional, SA; 

62. HR – Protecção e Vestuário; 

63. Gustavo Cudell; 

64. Garden Center – Viveiros em Benavente; 

65. ATEC – Academia de Formação – Palmela; 

66. Grupo Sarah – Contentor de Recolha de Roupa; 


