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1. Relatório de Atividades
1.1 Lar Santa Maria Madalena
O Lar Santa Maria Madalena tem um protocolo com a Segurança Social sendo financiado de
acordo com o novo modelo de financiamento das IPSS, contando com uma capacidade para 60 utentes,
24 horas por dia, todos os dias da semana, onde são prestados todos os apoios necessários à
realização das atividades de vida diária dos clientes. A média de frequência no Lar Santa Maria
Madalena no ano de 2016, foram de 72 clientes.

1.2 Centro de Dia
Este equipamento social possui um Protocolo com o Instituto da Segurança Social para 10
Utentes, podendo os mesmos usufruir dos serviços prestados aos clientes que estão a residir no Lar
Santa Maria Madalena, a média de frequência de 2016 foi de 8 clientes.

1.3 Serviço de Apoio Domiciliário
Esta resposta social consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no
domicílio a pessoas e famílias, sobretudo idosas que, por motivo de doença, deficiência ou outro
impedimento, não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da
vida diária.
Este equipamento social possui um Protocolo com o Instituto da Segurança Social, sendo que a
Santa Casa da Misericórdia da Madalena através deste serviço, abrange o concelho da Madalena. No
ano de 2016, teve uma média de frequência de 70 clientes.
O Serviço pretende, deste modo, dar resposta através da prestação de vários serviços, a saber:


Confeção e distribuição de refeições (Almoço);



Higiene pessoal;



Higiene habitacional;



Tratamento de roupa;
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1.4 Universidade Sénior
A Universidade Sénior da Madalena surgiu em Outubro de 2008, sendo uma valência que integra
pessoas aposentadas, em regime de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de promover a
valorização pessoal, a inclusão social, o envelhecimento ativo e a formação continua ao longo do ciclo
vital. No ano de 2016 funcionou com a frequência de 25 alunos.
A Universidade Sénior funciona durante oito meses ao longo do ano, proporcionando
aprendizagem várias áreas de formação (Língua Portuguesa, Inglês, Saúde, Floricultura, Informática,
Etnografia, Educação Física, Ateliê de Pintura, História, Artesanato, Movimento Musica e Drama,
Agricultura Biológica). A Universidade Sénior da Madalena tem como parceiros, a Escola Cardeal Costa
Nunes, a Câmara Municipal da Madalena, a Paróquia Matriz da Santa Maria Madalena e o Serviço de
Acção Social Integrado e Territorial da Madalena.

2. Centro de Apoio à Criança e Centro Ocupacional (CACCO)
O Centro de Apoio à Criança e Centro Ocupacional, foi inaugurado em 1994. Esta valência foi
criada com o intuito de ajudar os pais que não tinham onde deixar os seus filhos durante o dia, ou seja,
é um ambiente que foi criado para dar continuidade aos cuidados prestados pela família à criança em
casa, com o objetivo de favorecer a satisfação e as necessidades emocionais básicas da criança..
Nesta valência os equipamentos sociais de: Creche, Jardim de Infância e Atividades de Tempos Livres
(ATL).
CRECHE: destina-se a crianças dos 4 meses aos 3 anos – com 43 clientes
JARDIM DE INFÂNCIA: destina-se a crianças dos 3 anos, até ao ingresso no ensino básico – com 28
clientes
ATL: destina-se a crianças a partir dos 6 anos que já estejam no ensino básico – com 30 clientes
Projectos desenvolvidos em 2016:
- Projeto

Educativo da Escola

Este projeto é elaborado pelo Conselho Pedagógico, por um período de quatro anos, no qual
estão identificados os valores, as metas e as estratégias, que a escola se propõe a cumprir na sua
função educativa.
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As prioridades deste Projeto Educativo são:
- O sucesso escolar;
- A promoção da disciplina;
- O alargamento da oferta educativa da escola;
- O envolvimento das famílias;
- A cooperação com a comunidade envolvente;
- A promoção de experiências de aprendizagem diversificadas, que visem incentivar no aluno o desejo de
aprender;
- A promoção da imagem da escola, como uma escola atractiva e de qualidade;
- O desenvolvimento de uma educação atenta às problemáticas do “Ontem, Hoje e Amanhã”.

- Projecto Curricular de Escola
O Projeto Curricular de Escola centra-se na temática do “Ontem, hoje e amanhã...”.
Este tema tem como principal objetivo fomentar a curiosidade e o desejo de descobrir o mundo
que rodeia a criança, bem como promover atitudes e comportamentos que a levem a agir ativamente na
resolução de problemas.
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3. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
O Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com Deficiência (C.A.O.), valência da Santa
Casa da Misericórdia da Madalena rege-se segundo o decreto-lei nº 18/89 de 11 de Janeiro de 1989,
tendo por base a integração social ativa das pessoas com deficiência, mediante o desenvolvimento de
atividades ocupacionais tendentes, fundamentalmente, a assegurar condições de equilíbrio físico e
emocional.
São então, objetivos do Centro de Atividades Ocupacionais, acolher pessoas com deficiência,
com idade igual ou superior a 16 anos; promover e valorizar a sua autonomia, o seu equilíbrio
emocional e social, bem como favorecer a aquisição de comportamentos de disciplina e de
responsabilidade e desenvolver atividades socialmente úteis e ocupacionais. O C.A.O. Tem capacidade
protocolada pela segurança social para 30 pessoas, tendo uma média de frequência de 36
jovens/adultos com deficiência, da Ilha do Pico em 2016.
O C.A.O. de forma a atingir os seus objetivos desenvolve as seguintes atividades:


Atividades Ocupacionais – Atividade Principal – Oficina de Carpintaria, Oficina de Artes e

Decoração, Ateliê de Beleza, Programa Eco-Escolas, Cozinha de Treino;


Apoio Técnico – Reabilitação Psicomotora, Atividade Motora Adaptada (Atletismo,

Exploração da Natureza, Hidroterapia e Natação Adaptada e Ginásio), Terapia da Fala, Snoezelen,
Apoio Sensório-motor, Psicologia, Alfabetização e Multimédia, Nutrição e Serviço Social;


Atividades Lúdico-Terapêuticas – p.e., Desenvolvimento Pessoal e Social, Ateliê de

Expressão Musical, Ateliê de Expressão Dramática, Folclore;


Treino Social;



Atividades de promoção de saúde e higiene;



Atividades de Desenvolvimento de Competências da Vida Diária;



Alimentação constituída por três refeições – merenda da manhã, almoço e merenda da



Transporte – parceria entre as três Misericórdias do Pico, no sentido de assegurar

tarde;

transporte a clientes de vários pontos da Ilha;


Reuniões periódicas com os tutores ou representantes legais dos clientes;



Reuniões técnicas semanais e reuniões gerais mensais;
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Promoção de vendas em eventos de dinamização local, tais como, feiras, datas

comemorativas e pontos de venda turísticos, entre outros;


Atividades em parceria com outras valências da Instituição – Projeto Integrar a Diferença;



Atividades em conjunto com instituições similares – Intercentros;



Atividades de Verão.

4. Lar Residencial
O Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, valência da Santa Casa da Misericórdia da Madalena
abriu oficialmente as suas portas em Setembro de 2016, tendo uma capacidade máxima para 12
clientes, ao que neste momento já se verifica lotação máxima, tendo duas pessoas em lista de espera.
Tem um protocolo com a Segurança Social sendo financiado de acordo com o novo modelo de
financiamento das IPSS. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, onde são prestados
todos os apoios necessários à realização das atividades de vida diária dos clientes.

5. Casas Modelares (Autónomas)
As duas casas autónomas aliadas ao Lar de Idosos, já estão concluídas sendo que uma delas já está
ocupada por um cliente. Esta resposta surgiu na necessidade de dar resposta específica e privativa às
necessidades da população idosa atual.

6. Conclusão do processo de ampliação do Lar de idosos
O projecto de ampliação do lar de idosos está concluído em papel, sendo que as obras no valor
aproximado de 1.550.000.00€ estão aprovadas e arrancam no inicio de 2017. Esta ampliação do lar de
idosos, será uma mais valia para a instituição de forma a dar resposta para os 14 clientes a mais,
servindo assim e prestando melhores cuidados aos seus residentes.

7. Renogociação da dívida da Santa Casa
Foi efetuada uma renegociação da dívida da Santa Casa com a CEM com a taxa de juro a 4.5%
no valor total de 1.750.000.00€, o que veio permitir liquidar os dois empréstimos a longo prazo
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no Santtander, as contas caucionadas e a regularização das dividas a fornecedores. Por um
prazo de 30 anos, pagando mensalmente o valor de 8.794,00€ de amortização e juros.

8. Factos relevantes
Desde a data do termo do exercício e até ao momento não ocorreram quaisquer factos relevantes
que, de alguma forma, influam na situação verificada no final do ano.

9. Negócios
Não houve quaisquer negócios entre os membros da mesa administrativa e a Santa Casa da
Misericórdia da Madalena.

10.

Proposta de aplicação de resultados

Foi apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 um resultado liquido de –
25.056.36€, sendo que deverá ser aplicado em resultados transitados.

11.

Aprovação do projecto Pro-Rural - Ampliação do CAO e

aquisição de viatura adaptada
O projecto submetido em 2016 para a ampliação do refeitório do CAO e aquisição da viatura adaptada
para o CAO, foi aprovado no valor estimado de 67.000.00€. Ao qual deverá ser iniciado em Abril de
2017 e terminar em Julho de 2017.

12 Quadro de Pessoal por Valência - 2016
Valência
Lar Santa Maria Madalena
CACCO
CAO
Centro Clínico
Lar Residencial

Nº Trabalhadores
71
24
13
6
8
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13 Quadro Previsional de Utentes por Valência
Valência

Nº Utentes

SAD
CATL
Creche
Jardim de Infância
Lar Santa Maria Madalena
Lar Residencial
CAO

Acordo
80
30
43
28
60
12
30

Efetivos
64
32
40
34
74
9
35

TOTAL

283

288
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Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos – 2016
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O Provedor

_______________________________________
(José António Oliveira Amaral)
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