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1. Breve Descrição das Respostas Sociais  

 

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 (2019) 

25 3 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 (2019) 
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7 14 9 

 

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 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 (2019) 

Sem acordo 0 6 

1.4 . Empresa de Inserção – Paisagem Protegida (PP) – São Empresas de Inserção 

as pessoas coletivas sem fins lucrativos e as estruturas de pessoas coletivas 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 objetivos, 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 atividade 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.  

A estrutura atual da empresa de inserção contempla 13 postos de trabalho, em que 8 dos 

quais eram co-financiados pelo IEFP até à cessação do programa por parte do MTSS, 

actualmente 10 postos de trabalho são totalmente suportados pela instituição, havendo 3 

colaboradores colocados através do programa CEI+. 



 

 

 

6 

 

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. 

 

2. Apresentação das Actividades por Serviço /Resposta Social 

2.1. Direção Técnica 

A Direção Técnica que antes se encontrava dividida em 2 Departamentos, o de Reabilitação 

Psicossocial e o de Economia Social deu lugar à fusão num único Departamento, sendo que as 

Respostas afetas ao segundo, passaram organicamente a depender diretamente da Direção, 

havendo no entanto a designação de um coordenador para a Empresa Social “Paisagem 

Protegida”. 

O Departamento de Reabilitação Psicossocial compreende as Respostas sociais de Fórum Sócio 

Ocupacional, Unidade de Vida Protegida e Unidade de Vida Autónoma, cuja Direção Técnica 

voltou a ser assumida pela Dra. Sandra de Jesus, com o seu regresso em Dezembro de 2019, 

decorrente da cessação de funções da Dra Elisabete Pio, em Outubro de 2019. 

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. 

O presente Relatório de Atividades na sua componente “Psicologia e Direção Técnica” fica de 

certa forma comprometido no que concerne às atividades desenvolvidas até Dezembro de 

2019, uma vez que não foi disponibilizado pela antecessora em funções o Relatório da sua 

atividade.  

Ainda assim, podemos perceber pelos relatórios das restantes áreas, as principais atividades e 

projetos levados a cabo no decorrer do ano. 
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2.1.1. Principais Actividades ou Ações Desenvolvidas a partir de Dezembro: 

 

Foi necessário antes de mais, fazer a auscultação de toda a equipa, através quer de reuniões 

individuais, como de equipa técnica e equipa de AAD’s.  

Cada funcionário teve oportunidade de expressar as suas necessidades, dificuldades, bem 

como contribuir com ideias que possam ser uma mais valia em termos de organização e 

crescimento da Instituição. 

Foram anotados para análise e discussão os projetos em curso. 

Foi pertinente a presença da Direção em algumas destas reuniões, onde para além de ter sido 

realizado o levantamento e diagnóstico de necessidades, permitiu ser levada a cabo a 

reestruturação dos procedimentos e atividades em curso. 

- Foram retomadas as atividades terapeuticas com os utentes com respetivo acompanhamento 

técnico e distribuidas por toda a equipa, com base nas necessidades e características dos 

utentes, não ostante haver necessidade de reavaliar o seu Plano Individual de Intervenção 

(PII). 

 

 

− Participação juntamente com Direção em reunião com Arquiteta no Centro Distrital de 

Segurança Social de Setúbal, com vista a fazer o ponto de situação relativamente ao 

projeto de obras de requalificação, cuja apresentação tinha sido indeferida no 

decorrer do ano de 2019. 

Desta reunião resultou o ajuste e alteração de alguns detalhes técnicos cujo cumprimento 

não estava verificado, o que permitiu nova apresentação do mesmo com respetivo 

deferimento e aprovação por parte da Tutela. 

 

− Participação em duas reuniões com o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do 

Centro Hospitalar Barreiro-Montijo. 

− Preenchimento e Actualização da Carta Social – Ministério do Trabalho e da Segurança 

Social; 

− Participação em reunião na Unidade de Saúde Publica Arnaldo Sampaio, com vista ao 

planeamento das atividades conjuntas para 2020; 

− Registo da Persona enquanto ONGPD no Instituto nacional de Reabilitação; 
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− Participação em reunião do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental – CLASB; 

−  Com vista à divulgação da Associação bem como angariação de fundos, a direção 

técnica participou na organização e marcou presença em atividades alusivas ao Natal, 

cujas iniciativas foram organizadas pela Câmara Municipal do Barreiro, 

nomeadamente:  

- Pista de gelo solidária; 

- Mercado de natal do Barreiro; 

- Mercado de natal do Lavradio. 

 

− Elaboração de horários mensais de trabalho para a UPRO; 

− 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; 

− Reuniões de equipa para articulação e atualização do modelo (re)implementado na 

elaboração e construção do PII – Programa de Intervenção Individual; 

− Reuniões com equipa AAD para explicação e implementação dos novos procedimentos 

e introdução de novos materiais de trabalho; 

− Elaboração, supervisão e atualização dos mapas de assiduidade de todos os 

colaboradores, bem como respetivas alterações de férias, turnos e horários; 

− 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 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. 

− Participação em reunião com administração da Baía do Tejo SA, com vista à 

apresentação da nova Direção, bem como fazer ponto de situação relativamente às 

obras de requalificação do edifício, onde a Baía do Tejo SA, se assume como uma das 

principais parceiras;  
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− Participação em reunião com os representantes da Comissão de Trabalhadores da 

Volkswagen AutoEuropa, numa iniciativa que teve como objetivo a oferta de um 

donativo para a Instituição; 

− Foram retomadas as visitas domiciliárias semanais bem como as reuniões comunitárias 

na Unidade de Vida Autónoma e repostos os instrumentos de registo com vista a um 

acompanhamento mais eficiente dos utentes residentes. 

- Em articulação com a Direção  Técnica foi preparada pela Gestora de projetos Dra vera 

Rodrigues, ao longo do ano, uma candidatura ao Programa Integrado de Eficiência 

Energética para as IPSS, tendo sido atribuido um prémio de 5,000€, em Dezembro, para 

aquisição de eletrodomésticos de maior eficiência energética. 

 

 

2.4. Serviço de Psicologia  

Este gabinete continua a ser assegurado pela Diretora Técnica, Dr.ª Sandra de Jesus, com 

formação em Psicologia Clínica e do Aconselhamento não tendo havido ainda a possibilidade 

de contratação de outro psicólogo, devido aos constrangimentos financeiros da instituição. 

 

A periodicidade dos acompanhamentos psicológicos foi ajustada consoante as necessidades 

dos utentes, tendo havido 9 utentes sinalizados para acompanhamento semanal e 5 para o 

acompanhamento quinzenal, tendo por base o agravamento do estado de saúde, conflitos 

familiares e /ou laborais e falta de compliance terapêutica.  

 

 

Gestão de internamentos: Sem registo de internamentos em Dezembro. 

 

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. 

 

 Foram realizadas 2 entrevistas de triagem para a Unidade de Vida Protegida que, por se 

constituirem como casos de emergência social, não obstante não haver vaga em acordo de 

cooperação, foram admitidos transitoriamente tendo em conta as novas possibilidades físicas 
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da Unidade, pelo período considerado necessário até que se encontre uma resposta mais 

adequada. 

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 passaram a frequentar o leque de atividades 

com acompanhamento técnico 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 diminuição de internamentos hospitalares e um espaçamento cada vez 

maior entre as consultas externas de Psiquiatria.  

 

Fazendo fé no relatório anterior e validado pela observação no presente, 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, atividades 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, foi desenhado um Programa de Gestão 

Emocional, de 12 sessões para começar a ser aplicado no início de 2020, bem como um 

Programa de Competências Sociais, a ser dinamizado pela técnica deste serviço. 

 

Foi dada continuidade à articulação com o DPSM do CHBM, bem como reunião de intervisão 

clínica em Dezembro, a qual terá uma periodicidade trismestral. 

 

Relativamente à gestão da medicação, são 5 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: 
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Foram sinalizados para acompanhamento 3 utentes com carácter regular, trabalhando 

diversas áreas funcionais, mas principalmente gestão da sintomatologia produtiva e treino de 

autonomia e competências sociais, emocionais e cognitivas. 

Foi planeado um Protocolo Individual de Estimulação Cognitiva que prevê a realização de 25 

sessões, a ser iniciado em 2020, aos utentes que, depois de realizada a avaliação cognitiva e 

emocional, será aplicado a quem tiver critérios e interesse no mesmo. 

 

Foram realizadas 2 integrações extra acordo em finais de 2019 para esta resposta social, 

ambas por necessiade imperiosa de apoio uma vez que houve uma perda repentina de 

condições de habitabiliadde e rede de apoio familiar. Um deles, utente do Fórum Sócio 

Ocupacional e outro também um ex utente desta Resposta que veio encaminhado pelo 

Departamento de Psiquiatria do Hospital de S. Bernardo em Setúbal. 

 O acompanhamento à gestão da medicação foi realizado aos 9 utentes, em articulação com a 

técnica de serviço social e as Ajudantes de Acção Directa. 

 

 

Dos utentes da Unidade de Vida Autónoma: 

 

Foi integrado 1 residente. Foram incrementadas as visitas regulares de acompanhamento, em 

virtude de se ter verificado necessidade de reforço ao nível da higiene ambiental.  

Dos 6 residentes, 3 estiveram ao longo do ano, integrados em mercado de trabalho/ medidas 

de emprego apoiado e/ou protegido.              

 

 Dos colaboradores da Paisagem Protegida em processo de inserção psofissional: 

 

É realizado, sempre que se justifique, quer por razões que se prendem com a sua condição de 

saúde ou outros fatores de risco psicossocial, o acompanhamento psicológico a estes 

colaboradores. 

Com os novos procedimentos introduzidos no Serviço de Psicologia, em Dezembro, foram 

sinalizados dois casos para acompanhamento regular. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Atendimentos às Famílias: 
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Foram atendidas e acompanhadas regularmente as famílias 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 díspares, tendo em 

consideração as diferentes necessidades da família, que à semelhança de anos anteriores, vão 

desde a avaliação dos níveis de stresse 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 último 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; 

− Reuniões com o Serviço Social do Departamento de Psiquiatria do CHBM; 

− Treino de Competências de Gestão de Recursos, em articulação com o gabinete de 

Serviço Social; 

− Ajuste dos objetivos terapêuticos que se pressupõe dinâmicos e mutáveis, em 

articulação com a restante equipa; 

− Avaliação do impacto terapêutico no plano individual; 

− 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 bi-semanais, de modo a 

assegurar a satisfação de algumas necessidades diagnosticadas ao nível da organização 

e gestão do espaço doméstico. Foram feitas periodicamente reuniões comunitárias, 

com o objetivo de apurar eventuais problemas e necessidades.  
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− 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 caráter 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 respetivo 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 2 de Dezembro de 2019, a Diretora Técnica do Departamento de Reabilitação 

Psicossocial, com formação em Psicologia Clínica e do Aconselhamento, assumiu 

simultaneamente o Serviço de Psicologia, mantendo os atendimentos que vinham sendo 

efetuados com as respetivas adaptações. 

 

 

Serviço Social – Acções e Objectivos 

 

A Persona – Associação para a Promoção da Saúde Mental disponibiliza aos seus utentes e 

familiares um Gabinete de Serviço Social, no qual dispõe de uma Técnica Superior de Serviço 

Social.  

 

Dadas as dificuldades registadas em 2019 na associação em geral, o funcionamento do 

gabinete de serviço social diferiu do normal, devido à ausência da assistente social interina até 

meio de junho de 2019, altura em que foi contratada uma substituta para o cargo. A Assistente 

Social regressou em novembro tendo-lhe sido feita a passagem de serviço necessária.   

 

De salientar a continuidade no auxílio à gestão económica dos rendimentos dos utentes, que 

consiste no controlo diário de dinheiro depositado e no cumprimento do pagamento de 

despesas fixas, bem como no levantamento mensal das suas pensões e atribuição de diárias. 
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Como é habitual, em janeiro procede-se á realização dos estudos socioeconómicos para 

aplicação das novas mensalidades referentes ao ano vigente, o que não veio a acontecer. A 

colega que substituiu a assistente social responsável chegou a realizar os estudos 

socioeconómicos em setembro/outubro, mas não houve, contudo, autorização por parte da 

Direção que estava de saída, uma vez que só tinha tido conhecimento nessa altura. A Direção 

então eleita veio a autorizar a aplicação das novas mensalidades, ficando decidido que seriam 

realizados os estudos socioeconómicos duas vezes em 2020, janeiro e setembro, passando a 

acontecer anualmente sempre no mês de setembro, a partir daí. 

 

Ao longo do ano, cabe ao gabinete de intervenção social fazer atendimentos, no sentido de 

auxiliar na reunião de condições para a posterior atribuição do rendimento social de inserção, 

de pensões, marcação de consultas médicas (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.  

 

Um dos serviços prestados aos utentes e suas famílias que acaba por se revelar de maior 

importância e com maior eficácia de resposta, é o das visitas domiciliárias, revelando-se 

fundamental na identificação das necessidades básicas estruturais dos utentes. 

 

Após convite formal por parte da Câmara Municipal do Barreiro, viemos a integrar o grupo 

NPISA - Núcleo de intervenção para pessoas em situação de sem-abrigo que, sendo uma mais-

valia para o concelho, tem como objetivo retirar o maior número possível de pessoas em 

situações desumanas das ruas.  

Este projecto integra três equipas, compostas por três técnicos cada, das várias entidades do 

concelho, onde em cada semana fica um técnico responsável pelas operações.  Este projeto 

teve início em junho e a Persona assumiu a gestão do caso de um utente, fazendo um 

diagnóstico das suas necessidades, sucedendo na tarefa de o retirar da rua e que fosse viver 

com a irmã. Levámo-lo ao hospital, onde foi devidamente medicado e o caso continua a ser 

acompanhado, mantendo contactos esporádicos, pois trata-se de uma pessoa com doença 

mental.  

 

Após tomadas algumas diligências, e achando necessária a implementação mais empenhada 

de respostas sociais adequadas e de extrema necessidade na área social e mental, 
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estabelecemos uma parceria com o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo para a concretização 

de uma Unidade de Vida Autónoma, situada no concelho do Montijo e com capacidade para 4 

utentes. Está pendente apenas a assinatura do protocolo para darmos início a este projeto. 

Este projeto terá acompanhamento permanente de técnicos das duas entidades. 

 

Participámos ao longo do ano passado em reuniões previamente solicitadas pelas várias 

entidades dos concelhos do Barreiro, Moita e Montijo, que se revelaram uma mais-valia para a 

associação, mantendo assim a sua presença ativa e participativa, dando a conhece-la através 

da integração em projetos novos entre outros eventos importantes. De salientar que 

mantivemos as reuniões com o Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Barreiro-

Montijo, no sentido de percebermos a evolução do estado clínico dos utentes em comum e, 

assim, adequarmos o tratamento mais favorável a cada utente. Contribuiu em grande medida 

para o sucesso desta parceria a disponibilidade extraordinária para a prestação de apoio, tanto 

por parte do Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo como do 

corpo profissional da Persona.  

 

Sublinhamos, como se tem vindo a se registar como uma lacuna ao longo destes anos, o fato 

de não se viabilizarem condições externas para a resposta imediata aos problemas que vão 

surgindo quer na associação quer para os utentes e suas famílias, ficando assim comprometido 

o sucesso pleno dos processos internos em curso. Exemplo disto é a falta de respostas na 

comunidade, ao nível de apoios estatais, para soluções de integração de cidadãos com doença 

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 Direção Técnica e Direção. 

 

Presta os serviços administrativos e financeiros da Instituição, dá apoio à Direção, receciona as 

chamadas telefónicas e atende as pessoas que se deslocam à Instituição encaminhando-as aos 

respetivos serviços. 
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Durante o ano de 2019, 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 efetuado a receção 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 receção das quotas dos sócios da instituição, chegamos ao 

final do ano com um total de 164 sócios. Durante o ano de 2019, houve novamente 

desistências de sócios 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 2019 conseguimos entrada de 9 novos sócios a quota mensal tem o valor 

mínimo de 1€ embora tenhamos alguns sócios que os valores variam no máximo até 5€ 

mensais, mas é uma grande minoria. 

Principais Ações dos Serviços Administrativos: 

− Pagamento mensal de todas as despesas da instituição; 

− Vencimentos dos funcionários, da Segurança Social, Impostos renda das instalações, 

água, eletricidade e a outros fornecedores;  

− Realização da folha de caixa, movimento bancário, clientes e fornecedores, preparação 

dos mesmos para enviar para a contabilidade classificar; 

−  Conferir os documentos contabilísticos e extratos 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 Projeto 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. 
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        -  Recebimento de mensalidades dos utentes e proceder ao seu registo; 

        - Recebimento das quotas dos sócios, proceder ao seu registo e atualizar as fichas 

individuais dos sócios;  

        -   Elaborar mensalmente as faturas da Instituição e registar as mesmas nas Finanças; 

        -   Apoio administrativo à direção; 

        -  Nos meses Março e Novembro prepararam-se as convocatórias para a realização da 

Assembleia Geral de Sócios que seguem para os sócios por correio ou por e-mail.; 

        -   No mês de Março prepara-se juntamente com o gabinete de contabilidade as contas do 

ano anterior para aprovação da direção, entregar ao conselho fiscal e por último apresentado 

na assembleia de sócios; 

         -  Em Maio, preparou-se os convites de aniversário para as entidades; 

         -  Foi realizada uma 2ª Gala Solidária no dia de aniversário da Associação, antes fez-se os 

convites para as diversas entidades e houve a preparação dos bilhetes e a venda dos mesmos 

dentro e fora da associação;  

        -   Novembro organização 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 variada e equilibrada, e 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 na actividade 7 utentes residentes, devido à  perda de capacidades, nem todos os 

residentes corresponderam às expectativas desejadas. 

 

Saída ao exterior para compras (UPRO e FSO) 

A actividade tem como objectivo treinar o relacionamento pessoal e funcional. Consiste na 

deslocação aos estabelecimentos comerciais para procurar e adquirir bens, comparar 
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qualidade/preço, quantidades, bem como registar e definir estratégias para o seu melhor 

desempenho.  

 

Treino de autonomia  (FSO) 

Esta actividade tem como objectivo o treino de autonomia relativamente  ao tratamento de 

roupas.  

Nesta actividade pariticiparam 2 utentes que corresponderam às expetativas.  

 

Actividade de Educação Alimentar (UPRO e FSO) 

Duas vezes por semana é realizada a actividade com utentes do Fórum Socio-Ocupacional e 

UVP, que tem como objectivo o treino de autonomia relativamente à manutenção de utensílios 

e higiene alimentar, bem como a elaboração de refeições. 

 

 

Aprovisionamento dos produtos de higiene e limpeza 

 

Diariamente são fornecidos produtos de higiene e limpeza para garantir o funcionamento 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 de 

acondicionamento 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 à higiene e segurança alimentar. Coordenação e 

orientação no decorrer das respectivas refeições, com o objectivo do treino das próprias 

competências. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

Sempre que solicitado, é garantido o levantamento e transporte dos bens doados pelo Banco 

Alimentar Contra a Fome 

 

 

 

Acompanhamento dos utentes em actividades no exterior 

 

Acompanhamento e participação nas oficinas educativas da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Acompanhamento, semanalmente,  na actividade balnear. 
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Acompanhamento a consultas de especialidade e outras, exames médicos, bem como 

tratamentos. 

 

Foram assegurados levantamentos de medicação dos utentes. 

 

 

 

É efetuada a atualização da escala de banhos mensalmente, cuja tarefa é realizada pelos 

utentes da UPRO, diariamente. 

Também mensalmente, é actualizado o certificado das instalações sanitárias. 

 

Foi assegurada, diariamente, a gestão do dinheiro e tabaco dos utentes. 

 

Participação em reuniões de trabalho. 

 

Participação e apoio na actividade de Atelier de Artes Criativas, semanalmente.  

 

Reuniões,  mensalmente, e sempre que se justificou, com as AAD´s. 

 

2.6. Atividades do Fórum Socio – Ocupacional / UPRO 

A Persona – Associação para a Promoção para Saúde Mental, no decorrer do ano de 2019 

promoveu diversas atividades, possibilitando a cada utente frequentar de acordo com as suas 

necessidades terapêuticas e preferenciais específicas.   

 

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

 

Calendário de Atividades Desenvolvidas 2019 

 

 janeiro 

 

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

Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna (CAM). Esta atividade, foi alusiva ao tema “À flor da 

pele – Pisar o Risco” os utentes, foram convidados a participar e a mergulhar nas obras de 

arte, utilizando diversos recursos e estratégias para facilitar na interação sensorial, através da 
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dança, música, movimento, pintura e desenho, ultrapassando diversos desafios, com o intuito 

de despertar novas competências.  

 

-Iniciamos a atividade de Musicoterapia nas nossas instalações, dinamizada por um técnico 

especializado uma vez por semana. 

 

- No “Dia internacional do Obrigado”, organizou-se uma dinâmica de grupo relacionada com o 

tema, a elaboração de um “Cartaz do Obrigado” e um debate, com objetivo de refletir sobre o 

reconhecimento do outro na nossa vida e a importância da expressão obrigado. 

 

fevereiro 

 

- Foi elaborado um ajuste no plano geral e semanal de atividades, devido ausência de um 

elemento da equipa técnica, adaptando o serviço consoante os recursos disponíveis. 

  

- Participámos na atividade “Sentir o Museu- Caçadores de Histórias” das Oficinas Educativas 

da Fundação Calouste Gulbenkian, na coleção do fundador. Nesta atividade através de 

diferentes recursos e utilizando uma diversidade de estratégias, desafiou os participantes a 

construir novos conhecimentos e competências. Como construir histórias, procurando 

personagens, lugares e acontecimentos que transportam para dentro das obras de arte e ir 

para além delas, o que proporciona experiências performativas, com as obras de arte que 

estão expostas.  

 

-Organizámos o material necessário para iniciar o “Atelier de Carnaval”, com base de um tema 

livre escolhido por cada utente. 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.  

 

março 

 

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

ocupacional. Terminámos com um lanche de convívio, entre técnicos e utentes, e com a 

entrega de prémios aos 1º, 2º e 3º melhores trajes, escolhidos mediante a apreciação do nível 
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de elaboração, da originalidade e da alusão ao tema.  

 

 - Iniciámos os preparativos do “Atelier da Páscoa”, com a ajuda de uma voluntária, que se 

disponibilizou a elaborar diversas peças com os utentes, depois de terminadas, foram vendidas 

em alguns locais do Barreiro como Baía do Tejo, Câmara Municipal do Barreiro, Centro 

Hospitalar Barreiro / Montijo, lojas e outros.  

 

- Organizou-se no “Dia Mundial da Árvore” uma visita ao Parque da Paz em Almada, entre 

técnicos e utentes, com a finalidade de sensibilizar para a importância da preservação das 

árvores, quer ao nível do equilibro ambiental e ecológico, quer da própria qualidade de vida 

dos cidadãos.  

 

- Ida à Fundação Calouste Gulbenkian, para participar numa visita guiada ao Museu da Coleção 

do Fundador, e nas Oficinas Educativas. Nesta atividade, subordinada ao tema “Sentir o Museu 

– Pintar a Manta”, os utentes, na interação sensorial com peças de arte e através da pintura, 

ultrapassavam diversos desafios, com o intuito de despertar novas competências. 

 

 abril  

  

 -Restruturação do plano geral e semanal de actividades, devido a integração de uma nova 

atividade e projeto, O “Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS”. Dinamizado 

por um novo elemento da equipa técnica, para utentes e colaboradores da Instituição, com 

intenção de sensibilização e reduzir o consumo de energia.  

 

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

o 26 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. 

 

- Participámos numa visita guiada ao jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, na atividade “O 

Mundo no Jardim”. Esta atividade proporcionou uma viagem muito sensorial pelo jardim, 

utilizando estratégias para despertar o interessa através da natureza e do contacto, 
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observando a riqueza das suas formas, cores, texturas, sons, odores e a mágica das suas 

transformações.   

 

- Colaboramos e Participamos na “Quinzena da Saúde, solidariedade e voluntariado”, 

organizada pela Câmara Municipal do Barreiro. Neste evento os técnicos e os utentes da 

Persona participaram ativamente, com uma Ação de Sensibilização e de Reflexões sobre 

Voluntariado, “Ser Voluntario é Ser Humano” na Associação VEM VENCER, também 

dinamizamos o “Rasteiro da Memória a Seniores”, no mercado Municipal do Barreiro. 

Os utentes participaram em várias atividades que decorreu nesta quinzena, como: 

• Ação de Voluntariado no âmbito do projeto Life Biodiscoveries - Controlo de Espécies     

Invasoras e Percurso Pedestre pela Ribeira do Vale de Zebro com alunos do “Programa 

Mexe com Idade “, na Mata da Machada 

• Comemoração do Dia Mundial da Saúde e do Dia Mundial da Atividade Física “Pela sua 

Saúde, Mexa-se “. Na caminhada, Mega aula de Ginástica e construção de Logotipo 

Humano, no Parque da Cidade. 

• Teatro de Marionetes de Vara “A Princesa do Sal “, no Auditório Ermelinda Batista -

AURPIL—Centro comunitário do Lavradio  

• Espetáculo de Teatro “26 de Abril - O Dia seguinte”, no Auditório Augusto Cabrita 

(AMAC). 

 

- Ida à Fundação Calouste Gulbenkian, para participar na atividade “À Flor da pele-Imagem, 

Desenho, Ação”, numa visita guiada ao Museu da Coleção Moderna (CAM), e nas Oficinas 

Educativas. 

 

maio 

 

 - Continuidade da participação nas caminhadas abertas à comunidade. 

 

- Comemorações do 26º aniversário da Associação com duas semanas de atividades dirigidas a 

técnicos, utentes e familiares. 

• Visita cultural ao Espaço Memória – Parque Empresarial do Barreiro, para visualizar a 

Exposição “Associativismo no Barreiro – Os lugares, os factos e as pessoas “. 

• Visita guiada ao Observatório de Aves e Trilhos da Biodiversidade, no Parque da Paz 
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em Almada e um Piquenique de confraternização no parque a entre utentes, técnicos, 

funcionários, voluntários.  

• Visita guiada ao Museu da Música Mecânica no Pinhal Novo/ Palmela. A coleção do 

museu pertence ao colecionador Luís Cangueiro, que reuniu 600 peças de âmbito 

musical que funcionam através de sistema mecânico.  

• Ida à Fundação Calouste Gulbenkian para participação nas Oficinas Educativas, com 

uma visita guiada ao jardim da Fundação, com o tema “Mundo no Jardim” e um 

piquenique de convívio no jardim da Fundação. 

• Visita Cultural ao Museu de Arte Moderna na Fundação Calouste Gulbenkian, para 

observar a Exposição “Cérebro: Mais vasto que o céu “. 

• Workshop de “Introdução aos princípios fundamentais de Jardinagem”, dinamizado 

pela Arq.ª da Instituição no pátio da Persona. 

• Workshop “Construção da Bandeira da Persona”, dinamizado pela Psicopedagoga no 

pátio da Persona. 

• Workshop “Como fazer vasos em cimento “, dinamizado pelas voluntarias na 

Instituição.  

• Gala Solidária dos 26ªanos da Persona, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo na 

Baixa da Banheira, com os artistas convidados Beatriz da Conceição, Flávia Pessoa, 

Gonçalo da Câmara Pereira, Petit Gatô, Raul Caldeira e Tony Da Coata. 

• Festa de aniversário da Persona, no pátio da instituição com um almoço de convívio 

Baile e Karaoke com utentes, técnicos, funcionários, voluntários. 

 

junho 

 

- Organização e Planeamento da “Colónia de Férias” dos utentes e técnicos em Mértola.   

 

- Restruturação do plano geral de atividades para conjugar com períodos de férias dos utentes 

e técnicos. 

 

- 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. 
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- Organizado pelas Câmara Municipal do Seixal, utentes e técnicos participaram num passeio 

de Varino no rio tejo, a bordo de uma embarcação tradicional à vela, o “Varino Amoroso”, na 

Baia do Seixal. 

 

- Através do convite do Centro de Saúde de Alhos Vedros, participámos na “VII Feira da Saúde 

de Alhos Vedros - A Saúde Vai à Fonte da Prata”. Tendo em vista a divulgação da Instituição, 

distribuímos folhetos dos serviços que prestamos à comunidade e em simultâneo vendemos e 

expusemos trabalhos elaborados pelos utentes nos nossos ateliers. 

 

-Sob convite da Câmara Municipal do Barreiro marcamos presença no “Arraial Solidário 2019”, 

no largo junto a Igreja Nossa Senhora do Rosário, com a venda de diversos produtos 

alimentares e com ajuda dos técnicos, funcionários e utentes a verba obtida reverteu para 

nossa instituição. 

 

julho- agosto 

 

-Realizados ajustes no plano geral e semanal de atividades motivados pela época de férias dos 

técnicos /utentes adaptando o serviço consoante os recursos disponíveis.  

 

- Para marcar o início da Época Balnear, planeámos um piquenique de convívio entre técnicos 

e utentes, no Parque de Merendas da Moita e uma ida à Praia Fluvial do Rosário, no intuito de 

salientar a importância do convívio e do lazer.  

 

- Inicio das idas à praia do Barreiro e do Rosário, uma vez por semana. 

 

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

 

setembro 

 

-Ajuste no plano geral e semanal de atividades devido à integração de uma nova atividade 

“Movimento SustentavelMente”, criada a partir do “Programa Integrado de Eficiência 

Energética para as IPSS”. 
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- No âmbito da atividade “Movimento SustentavelMente”, organizamos uma visita ao Museu 

Oceanográfico, instalado na Fortaleza de Sta. Maria, no Portinho da arrábida em Setúbal.  

Este Museu conserva a coleção do Naturalista Setubalense Luiz Gonzaga do Nascimento, que 

permitiu os utentes terem um contacto muito próximo com o ambiente marinho, de conhecer 

a biodiversidade do Parque Marinho Luiz Saldanha e gestão deste espaço marinho.  

 

- Organizamos uma visita guiada ao Centro Educacional Ambiental - Mata da Machada, Sapal 

do rio Coina (CEA), no âmbito da atividade “Movimento SustentavelMente”, com objetivo de 

conhecer a fauna e flora da mata/ sapal, de descobrir e interpretar a sua história. 

 

- Visita guiada ao Corredor do Parque Ecológico da Várzea (PEV), na Quinta do Conde, junto à 

Ribeira de Coina. O Parque Ecológico está inserido no maior corredor ecológico da freguesia, 

numa zona predominante agrícola de reserva ecológica, que pretende contribuir para a 

preservação das espécies animais e vegetais autóctones divulgando o seu conhecimento. 

As atividades dinamizadas no espaço, são promovidas pelo projeto “Anime – Projeto de 

Animação e Formação”, em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra e Junta de 

Freguesia da Quinta do Conte. O desígnio das atividades desenvolvidas, é proporcionar aos 

participantes, o contacto com a natureza e dar a conhecer a biodiversidade local, através de 

visitas interpretativas e de oficinas relacionadas com a fauna, a flora, a agricultura (CAAV-

Centro Agrícola e Ambiental da Várzea). 

 outubro  

 

- Início das atividades desportivas do ano 2019/2020, especificando-se a ginástica sénior do 

programa “Mexe com a idade” e a frequência das aulas na Piscina do Barreiro. 

 

- Realização da nossa “Colónia de Férias”, onde os utentes ficaram instalados no - Alentejo Star 

Hotel – São Domingos, em Mértola durante 3 dias. Durante estes dias os utentes usufruíram 

de algumas atividades como, passeio pedestre à Mina de São Domingos, visita à vila, idas à 

Praia Fluvial da Tapada Grande na Mina de São Domingos. 

 

- A Convite da FNERDM- Federação Nacional de Entidade de Reabilitação de Doença Mental e 

das suas Associadas, participámos na “Caminhada Outdoor pela Saúde Mental” incluída no 

Projeto “Agir é inclui”, num percurso entre a Doca de Belém / Padrão dos Descobrimento e a 
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Doca e Santo Amaro em Alcântara, Lisboa. Este evento tem como principal alvo, promover a 

participação da comunidade em ações de direitos humanos nomeadamente das pessoas com 

incapacidades, de combate ao estigma, discriminação e exclusão social e a favor da valorização 

do individuo com experiência de doença mental, bem como a sua inclusão social. 

 

- 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. 

 

-Participamos no Programa de atividades do mês sénior “MaiorIdade”, organizado pela 

Câmara Municipal do Barreiro, no Parque da Cidade, na caminhada com experiências 

sensoriais e na aula de movimento e relaxamento. 

 

 -Organizamos uma atividade nas instalações da Persona, no âmbito da atividade “Movimento 

SustentavelMente”, dinamizada por uma técnica da Unidade de Saúde Pública Arnaldo 

Sampaio (USPAS)- Pólo do Barreiro., a – “Construção de um Compostor de uso Doméstico”.  

O propósito desta atividade é sensibilizar e ensinar, o que é compostagem doméstica e seus 

benefícios, como construir um compostor de uso doméstico e cuidados a ter no processo de 

compostagem.  

 

novembro 

 

- Início do Atelier de Natal e das vendas ao público de artigos elaborados pelos utentes, sendo 

os locais de venda no Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo, na Escola Secundária Alfredo da 

Silva, e nas ruas do Município do Barreiro. 

 

- Planeamento e organização da programação da Festa de Natal da Instituição entre técnicos, 

utentes. 

 

- Através do convite da equipa do Centro Agrícola e Ambiental da Várzea, celebramos o “Dia 

de São Martinho”, no Parque Ecológico da Várzea (PEV), com outras Instituições, com objetivo 

partilhar experiências alusivas o tema e promover o convívio entre técnicos e utentes. 

 

dezembro  
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- Sob convite da União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, participamos na Feira de Natal do 

Lavradio, com venda de artigos elaborados e executados pelos utentes, nos Ateliers Criativos e 

Decorativos, com intenção de angariar verbas para reverter a favor da própria atividade. 

 

- A Persona participou em 2 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.  

 

 - Participamos no 2º Mercado de Natal, organizado pela Câmara Municipal do Barreiro e 

Comissão de Festas do Barreiro, no Largo junto ao Mercado 1º de Maio do município. 

Contribuímos com exposição e vendas ao público de artigos elaborados pelos utentes com a 

finalidade de divulgação da instituição a comunidade e de angariar verbas para reverter a favor 

das atividades do Fórum Sócio – Ocupacional. 

 

- A Festa de Natal da Instituição foi realizada na Associação dos Reformados do Barreiro, onde 

se realizaram as seguintes atividades. 

− Os discursos de várias identidades presentes como da Direção da nossa Instituição, 

vereadora da Câmara Municipal do Barreiro e da Câmara Municipal da Moita, e o 

discurso dos utentes 

− Contos e Poemas de Natal recitados pelos utentes 

− Momento musical dinamizado por um utente da Instituição   

−  Karaoke e Baile dinamizado pelo DJ Francisco da Eventos & Casamentos - TGV 

− Troca de prendas entre os utentes  

− Terminamos com um lanche de convívio entre técnicos, utentes, familiares, sócios e 

membros da Direção. 

 

No decorrer do ano de 2019, houve uma reformulação organizacional do Plano Geral de 

Atividades, devido ausência por tempo indeterminado de um elemento da equipa técnica, 

integração de dois elementos na equipa técnica e integração de novas atividades. 

Nos meses de junho, julho e agosto, o plano de atividades sofreu alterações, com vista a 

adaptar o serviço aos recursos disponíveis, motivado pela época de férias dos utentes e 

técnicos. 
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As atividades com maior registo de adesão e satisfação, que foram ao encontro das 

necessidades terapêuticas   dos utentes foram:  

− Análise de fim de semana 

− Aula de Zumba 

− “A Nossa Atividade” 

− Atelier de Natal 

− Atelier de Carnaval 

− Atelier Páscoa 

− Atelier de Artes Decorativas 

−  Educação Alimentar   

− Grupo de Ajuda Mútua 

− Ginástica “Mexer com a Idade “ 

− Jornal de Parede 

− Piscina 

− Sessões de relaxamento, meditação e movimento  

− Treino de Capacidades Cognitivas. 

 

O apoio de várias entidades, contribuiu para uma maior diversidade do plano geral de 

atividades, o que auxiliou a nossa participação nos eventos e nas atividades, promovendo 

simultaneamente o convívio, socialização e divulgação da Instituição. 

 

As entidades que contribuíram para esta ajuda foram: 

− Associação dos Reformados do Barreiro 

− Equipa “Anime -Projeto de Animação e Formação”, em parceria com a Câmara 

Municipal de Sesimbra e Junta de Freguesia da Quinta do Conte, 

− Câmara Municipal do Barreiro 

− Centro de Saúde de Alhos  

− Fundação Calouste Gulbenkian 

− Ginásio Kangaroo Health Club 

− Instituto Nacional para a Reabilitação (FNERDM) 

− Junta de freguesia de Alhos Vedros 

− Unidade de Saúde Publica Arnaldo Sampaio (USPAS)- Pólo Barreiro. 
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 A Câmara Municipal do Barreiro, foi a entidade que mais cooperou, através de vários convites, 

para participarmos 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” 

− Quinzena da Saúde, solidariedade e voluntariado 

− Arraial Solidário  

− Pista de Gelo no Parque da Cidade 

− 2ªMercado de Natal 

− Feira de Natal do Lavradio.  

 

A nossa assiduidade nestes eventos e atividades, facultou na divulgação da Instituição, 

ajudando na angariação de verbas a serem revertidas a favor de 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 Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo 

− Nas ruas do Município do Barreiro 

− Parque da Cidade do Barreiro 

− Mercado Municipal do Barreiro.  

 

 

 

2.7. Empresa de Inserção – Paisagem Protegida 

  

(Nota da Direção sobre a Resposta Social) 
 
Sobre a Paisagem Protegida, pouco temos a dizer uma vez que só no último trimestre 

acompanhámos os trabalhos da mesma. Eventualmente poderemos fazer alguns comentários 

sobre a anterior direção. Encontrámos uma empresa com prejuízos avultados que se têm 

vindo a acumular ao longo dos anos. O que anteriormente era uma empresa de inserção social 

e que o deixou de ser por imposição governamental, passou a ser uma empresa um tanto ou 

quanto desgovernada, acumulando prejuízos. Ao contrário daquilo que se dizia no relatório de 

2018, onde se enaltecia a qualidade dos serviços prestados, deparamo-nos com a perda do 
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serviço da Junta de Freguesia do Lavradio, exatamente por falta de qualidade e de 

acompanhamento por parte das chefias. Além de que nos deparámos com os trabalhadores a 

exercerem as suas funções com equipamentos de utilização amadora quando existiam 

equipamentos profissionais avariados e encostados. Alguns destes, inclusive, desmontados  e 

feitos em peças. Poderíamos ainda fazer referência aos orçamentos irrisórios que estavam a 

ser cobrados à maioria dos clientes. 

Tem sido apanágio desta direção recuperar todos os equipamentos e pôr os trabalhadores a 

executar as tarefas como profissionais. No final do ano de 2019, agendamos reuniões com 

todos os nossos clientes, onde propusemos retificações dos orçamentos, o qual na maioria dos 

casos responderam afirmativamente.  Para além de conseguirmos melhorar as contribuições 

da Siderurgia Nacional, também conseguimos, sem seguirmos pela via da melhoria de 

orçamentos, contribuições adicionais. Perdemos, aí a sim, a ATEC e o Cantinho Alegre de 

Infância, que por sinal eram os orçamentos mais parcos que existiam.  

No que diz respeito ao pessoal, temos vindo a integrar elementos comparticipados pelo CEI+, 

na tentativa de diminuir custos com o pessoal. 

 

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 2018, 

conseguimos manter os contratos existentes em 2017, 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 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 
/  

N.º de Colaboradores 
Integrados 

CAI - IPSS 1 000 m2 2 
Clientes Privados 2000 m2 3 
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AutoEuropa  120 000m2  5 
Câmara Municipal do Barreiro - 2  
Câmara Municipal Moita  5 
Siderurgia Nacional, SA 3000m2 2/4 
Ecometais  2 
ATEC 5 000m2 2  
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 2019, 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 2019. 

 

Importa ainda realçar que em 2019, deu-se continuidade à substituição de fardamento, e 

também à aquisição de equipamento de protecção individual para os colaboradores (EPIs): 

calçado, luvas, óculos, capacetes e protecção auditiva; 

 

 

Síntese de Acções:´ 

 

• Integração de 2 colaboradores através do programa Contrato Emprego Inserção CEI + 

para pessoas portadoras de deficiência; 

• Candidatura para a integração de 3 colaboradores através do programa de Contrato 

Emprego Inserção CEI +; 

• 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; 

• Trabalho de parceria com entidades e clientes através da apresentação dos serviços da 

empresa;  
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• Continuidade do contrato de manutenção de espaços verdes com a AutoEuropa desde 

Julho de 2018; 

• Renovação do contrato de prestação de serviços com a Siderurgia Nacional para 2019 

no início do ano e no final ano renovação para 2020; 

• Estabelecimento de novo contrato de prestação de serviços de jardinagem na 

ECOMETAIS – Complexo Industrial da SN e renovação para 2019 e à posterior para 

2020; 

• Acompanhamento informal / formal com responsáveis das entidades no sentido de 

dar resposta a sugestões ou reclamações; 

• Estabelecimento de contrato de prestação de serviços com a Câmara Municipal da 

Moita no qual engloba a manutenção dos jardins de algumas escolas do conselho; 

• Reunião Semanal deu lugar a reuniões de planeamento com os colaboradores 

responsáveis pelas áreas de trabalho e manutenção – AutoEuropa; 

• Adquiriu-se no mês de Julho uma carrinha Renault Traffic de caixa aberta para 

transporte de funcionários e material da Paisagem Protegida; 

 

 

3. Outras Actividades da Instituição e Parceiros 

 

3.1 Parceiros  

 

Durante 2018 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 
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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.; 

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; 
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42. Centro Distrital de Segurança Social – Barreiro; 

43. Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro; 

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; 

67. FNERDM. 


