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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2022 
 

Memória Justificativa 
 

Pressupostos 
 
 

 Os valores de cada conta foram apurados com recurso a dados contabilísticos, 
baseados em valores reais estimados e médias apuradas com base nos dados 
contabilísticos disponíveis de 2021. 
 
 Relativamente à Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e 
ampliação da Unidade de Cuidados Integrados foi aprovada a 16 de Novembro de 2018, 
contando com dois pedidos de reprogramação financeira e temporal, com um custo total 
estimado de 1.346.717,28 Euros, comparticipação pelo FEDER estimada em 
1.064.656,31 Euros. A maioria dos investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063 encontram-se realizados, transitando para 2022 a Empreitada de 
Realização da Empreitada de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços 
Físicos Existentes e investimentos relacionados, e a Aquisição e Instalação de 
Protectores de Paredes. Os impactos dos investimentos no âmbito da candidatura foram 
contabilizados nas contas de exploração previsional. Sendo que os valores mais 
significativos ver-se-ão nas contas 64 Gastos de Depreciação e de Amortização, 7883 
Imputação de Subsídios para Investimentos e 7885 Restituição de Impostos. 
 
 
 Foi tido em consideração o índice harmonizado de preços no consumidor 
(inflação) estimado para 2022 pelo Banco de Portugal que aponta para uma inflação de 
0,9% para o ano civil de 2022. 
 
 Considerou-se em termos de estimativas um aumento da Remuneração Mínima 
Mensal Garantida (RMMG) em termos nominais de 40,00 Euros. Estima-se um 
aumento da massa salarial da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão em cerca de 
40.000,00 Euros, fruto de alterações na legislação laboral, especificamente do aumento 
da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG). 

 
 Por questão de prudência, não foi incluído na estimativa qualquer outro aumento 
da massa salarial além do resultado de alterações na legislação laboral. Tal como 
verificado no ano de 2021, poderá ser revisto o orçamento nas rubricas respetivas, caso 
a Mesa Administrativa considere que existe condições financeiras para outros aumentos 
e ou ajustes salariais. 

 
 Não foi incluído nas estimativas qualquer aumento das mensalidades dos utentes 
ou comparticipações estatais, pois à data da elaboração deste documento não existia 
informação disponível para com algum grau de exatidão se possa considerar qualquer 
aumento nos valores estimados. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2022 
 

 
Memória Justificativa 

 
Descrição das Contas Orçamentadas 

 
 

GASTOS E PERDAS 
 
 

6121 Géneros Alimentares - Verba alocada ao consumo de produtos 
alimentares nas diversas Resposta Sociais e de Saúde da Instituição. 
 

6221 Trabalhos Especializados - Verba destinada aos diversos serviços 
prestados à Santa Casa sendo os mais significativos, assistência técnica, protocolo UMP 
Infarmed UCCI, serviços de contabilidade, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
serviços clínicos. 

 
6224 Honorários - Verba relativa a serviços prestados à Santa Casa, entre os 

quais, os mais relevantes são os serviços prestados pelos técnicos da UCCI, 
enfermeiros, médicos, psicólogo e terapeuta da fala, também o valor da avença do 
advogado avençado.  
 

6226 Conservação e Reparação - Verba alocada a eventuais custos na 
reparação e manutenção de veículos, equipamentos e imóveis. 

 
6231 Ferramentas e Utensílios - Verba destinada a compra de ferramentas 

utensílios de desgaste rápido. 
 
6233 Materiais de Escritório / Economato - Verba destinada a compra de 

materiais de escritório. 
 
6235 Produtos Farmacêuticos – Verba relativa à compra de produtos 

farmacêuticos. 
 
6241 Electricidade – Como a própria denominação indica verba relativa ao 

consumo de energia elétrica nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6242 Combustíveis (Gasóleo Rodoviário) – Como a própria denominação 

indica verba relativa ao consumo de gasóleos necessário para a atividade nas diversas 
respostas da Santa Casa. 

 
6243 Água – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

água nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6244 Gás – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

gás nos diversos edifícios da Santa Casa. 
 
6261 Rendas e Alugueres – Verba relativa a alugueres e rendas de imóveis, 

equipamento básico e vasilhame de gás. 
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6262 Comunicação – Verba destinada aos gastos com as comunicações, 

nomeadamente telefone, correios, internet. 
 
6263 Seguros – Verba dirigida ao pagamento dos diversos seguros, excluindo o 

de acidentes de trabalho. 
 
62671 Limpeza, Higiene e Conforto – Verba destinada a custos com os 

produtos de limpeza necessários nas diversas respostas da Instituição e equipamento de 
proteção individual. 

 
62672 Fraldas p/ Idosos – Valor de aquisição de fraldas para os utentes das 

respostas de ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, e Unidade de Cuidados 
Continuados. 

 
Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Valor agregado dos custos com 

valor de pouca relevância, com comissões bancária, material didáctico, vestuário e 
calçado para os utentes, deslocações e estadas, contencioso e notariado, etc. 
 

631 Gasto com o pessoal – Orgãos Sociais – Verba destinada ao pagamento 
das remunerações dos membros dos órgãos sociais incluindo os subsídios de Férias e de 
Natal. 
 

632 Gasto com o pessoal – Verba destinada ao pagamento dos vencimentos dos 
restantes colaboradores da Instituição incluindo os subsídios de Férias e de Natal. Esta 
conta inclui também os encargos salariais adicionais nomeadamente abono de falhas, 
subsídio nocturno, feriados, e outros. 

 
635 Encargos sobre Renumerações - Verba destinada ao pagamento da taxa 

contributiva para a Segurança Social dos vencimentos pagos a todos os funcionários da 
Instituição. 

 
636 Seguros de Acidentes de Trabalho - Verba destinada ao pagamento do 

seguro de acidentes de trabalho de todos os funcionários ao serviço da Instituição. 
 

638 Outros gastos com o pessoal - Verba inscrita para pagamento de formação 
profissional dos funcionários da Instituição, comparticipação com medidas Contrato 
Emprego-Inserção, medicina no Trabalho, reembolsos de despesas de deslocação e 
eventuais custos de pessoal não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO – Valor 

correspondente às amortizações do ativo fixo estimadas. 
 
68 OUTROS GASTOS E PERDAS – Verba destinada ao pagamento de 

impostos nomeadamente imposto de selo, IMI, outros impostos, quotas, multas e 
penalizações e eventuais custos não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
691 Juros Suportados - Verba destinada ao pagamento de juros do empréstimo 

bancário. 
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687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS - 
Conta destinada a eventuais gastos e perdas em investimentos realizados do cariz não 
financeiro. 

 
 
 

RENDIMENTOS E GANHOS: 
 
 

71 VENDAS (fornecimento de refeições) – Proveito referente à venda de 
refeições, casos reencaminhados de emergência alimentar e a casos pontuais, como aos 
Bombeiros Voluntários de Alter do Chão. 

 
721 Mensalidades de Utentes e Matrículas – Verba que se prevê vir a ser 

recebida referente às mensalidades das crianças da Creche e utentes de ERPI, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário. É também inscrita nesta rubrica o valor das receitas, dos 
utentes da Unidade de Cuidados Continuados 

 
725 Serviços Secundários – Verba referente ao fornecimento de fraldas aos 

utentes das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
acompanhamentos de utentes às urgências hospitalares ou consultas médicas. 

 
781 Rendimentos Suplementares – Verba que se prevê ser recebida com 

rendas e alugueres, cedência de espaços, receitas de eventos realizados, e eventuais 
valores não enquadráveis nas restantes contas de rendimentos e ganhos. 

 
 

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos - Proporção comparticipada 
através de apoios ao investimento dos ativos amortizados no período. 

 
7885 Restituição de Impostos - Verba estimada que se prevê ser recebida 

correspondente à consignação de IRS, restituição do IVA suportado em produtos 
alimentares, construção e manutenção de edifícios e construções e equipamentos. 
 

7511x Comparticipações Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e 
de Saúde) – Verba estimada que se prevê ser recebida, referente aos Acordos de 
Cooperação celebrados entre o Centro Regional de Segurança Social de Portalegre e 
esta Instituição, para todas as repostas sociais e de saúde. 

 
7512x Comparticipações Administração Regional de Saúde (Respostas de 

Saúde) - Verba que se prevê ser recebida da Administração Regional de Saúde para as 
duas respostas existentes na Unidade de Cuidados Continuados. 
 

75132 Subsídios CLDS 4G – Verba referente aos subsídios que se prevê 
receber para a execução e funcionamento do projeto de cariz social CLDS 4G. 

 
7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP – Verba referente a subsídios de 

estágios e prémios à contratação de medidas do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 
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7521 Subsídios Câmara Municipal de Alter do Chão – Verba que se prevê 
receber em 2022 de apoio financeiro direto por parte da Câmara Municipal de Alter do 
Chão. 

 
753 Doações e Heranças – Verba que se prevê de donativos de entidades 

privadas ou particulares. 
 
722 Quotizações – Verba que se prevê ser recebida das quotizações dos irmãos 

desta Misericórdia. 
 
7911 Juros de Depósitos – Verba referente aos juros de Depósito à Ordem e a 

Prazo em Instituições Bancárias.     
 
798 Outros rendimentos similares – Conta especifica para rendimentos 

similares a juros. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO PARA 2022 
 

Memória Justificativa 
 

Pressupostos 
 

Ativos Fixos Tangíveis 
 

Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -
Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados 

 
 
 Relativamente à Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e 
ampliação da Unidade de Cuidados Integrados foi aprovada a 16 de Novembro de 2018, 
contando com dois pedidos de reprogramação financeira e temporal, com um custo total 
estimado de 1.346.717,28 Euros, comparticipação pelo FEDER estimada em 
1.064.656,31 Euros. A maioria dos investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063 encontram-se realizados, transitando para 2022 a Empreitada de 
Realização da Empreitada de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços 
Físicos Existentes e investimentos relacionados, e a Aquisição e Instalação de 
Protectores de Paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Alter do Chão, 20 de Outubro de 2021 



       
           Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão 

 
ORÇAMENTOS DE 

EXPLORAÇÃO 
PREVISIONAL E 

INVESTIMENTOS 

2022 

 

 



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO       

Página 1 de 3

CONTA GASTOS E PERDAS

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.

6121 Géneros Alimentares ………………………………………….. 184 320,70

184 320,70

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS  

6221 Trabalhos Especializados …………………………………….. 74 317,18

6224 Honorários …………. ………………………………………….               60 061,75

6226 Conservação e Reparação …………………………………… 13 540,31

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido …………………. 8 534,20

6233 Material de Escritório / Economato ……………………………… 16 998,62

6235 Produtos Farmacêuticos ………………………………………. 49 984,86

6241 Electricidade ……………………………………………………. 48 375,08

6242 Combustíveis ( Gasóleo Rodoviário )…………………………….. ……………………………………………………2 865,15

6243 Água …………………………………………………………….. 15 020,96

6244 Gás (GLP)…………………………………………………………….. 38 690,25

6261 Rendas e Alugueres …………………………………………………… 4 249,35

6262 Comunicação …………………………………………………… 7 385,15

6263 Seguros…………………………………………………………… 4 126,87

62671 Limpeza, Higiene e Conforto ………………………………… 116 384,42

62672 Fraldas p/ Idosos ………………………………………………. 31 743,26

Outros Fornecimentos e Serviços Externos ………………… 4 554,36

496 831,77

63 GASTOS COM O PESSOAL               

631 Gastos com o pessoal - Orgãos sociais ………………………. 3 431,20

632 Gastos com o pessoal …………………………………………. 977 741,87

635 Encargos sobre Renumerações ……………………………...        218 990,39

636 Seguros de Acidentes de Trabalho ………………………….. 13 237,74

638 Outros gastos com o pessoal ………………………………….. 815,22

1 214 216,42

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO ………… 92 456,58

68 OUTROS GASTOS E PERDAS ……………………………… 2 612,34

( A ) 1 990 437,81

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros Suportados………………………………………………. 2 899,93

2 899,93

( C ) 1 993 337,74

687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS. 0,00

( E ) 1 993 337,74

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 28 614,30

Ano 2022

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
DESPESAS

VALORES (Euros)
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CONTA RENDIMENTOS E GANHOS

71 VENDAS ( fornecimento de refeições )…….......……...……… 0,00

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas ……………………….. 705 034,55

725 Serviços Secundários ………………………………………….. 30 690,52

735 725,07

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS……………………………

781 Rendimentos Suplementares …………………………………… 6 714,11

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos …………….….… 37 693,41

7885 Restituição de Impostos ………………………………………… 24 258,32

68 665,84

75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO

7511 Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e de Saúde)

75111 Comparticipações do CRSS - Lar …...………………………… 258 521,48

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....……… 135 965,52

751122 Comparticipações do CRSS - UCCI  Média Duração.....……… 32 567,04

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………… 20 410,38

75114 Comparticipações do CRSS - Apoio Domiciliário……………… 61 855,48

75115 Comparticipações do CRSS - Centro de Convívio…………… 26 938,96

75116 Comparticipações do CRSS - Creche…………….…………… 73 296,69

7512 Administração Regional de Saúde (Respostas de Saúde)

751211 Comparticipações da ARS - UCCI  Longa Duração…...……… 226 895,78

751212 Comparticipações da ARS - UCCI  Média Duração…...….…… 238 544,06

7513 PROJETOS FINANCIADOS

75132 Subsídios CLDS 4G ……………………………………………. 94 548,22

7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP ………………………. 6 852,52

752 Subsídios de outras entidades

7521 Câmara Municipal de Alter do Chão  ...………………………… 30 000,00

753 Doações e Heranças……………………………………………. 7 596,00

1 213 992,13

722 Quotizações …………………………………………..……….. 3 569,00

( B ) 2 021 952,04

7911 Juros de Depósitos ……………………………………………. 0,00

( D ) 2 021 952,04

798 Outros rendimentos similares………………………………….... 0,00

( F ) 2 021 952,04

Ano 2022

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
RECEITAS

VALORES (Euros)
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RESUMO :
Resultados Operacionais: (B) - (A) = 31 514,23

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = -2 899,93

Resultados Correntes: (D) - ( C) = 28 614,30

Resultado Líquido Previsional: (F - E) = 28 614,30

Ano 2022

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
QUADRO RESUMO
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Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e Outras Construções

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

               Empreitada de Realização da Empreitada de 
Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos 
Existentes …………………………………….

190 354,23 146 673,35

               Revisão de Preços - Reconversão, Remodelação e 
Adaptação da UCC ……………………………………………….

4 305,00 3 317,13

               Fiscalização da Empreitada - de Reconversão, 
Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos 
Existentes…………………………..

8 118,00 6 255,15

SUB-TOTAL 202 777,23 156 245,63

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-
4842-FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados 
Continuados

Protectores de Paredes 10 367,46 10 367,46

SUB-TOTAL 10 367,46 10 367,46

INVESTIMENTO TOTAL 213 144,70 166 613,09

Ano 2022

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação

VALORES (Euros)



       
           Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão 

 

 

 

 

 

PLANO DE 
ACTIVIDADES 

2022 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

Pág. 

Nota Introdutória…………………………………………………………………………………1 

1 - Respostas Sociais na Área da Terceira Idade……………….2 

1.1 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas…………………………….2 

1.2 – Serviço de Apoio Domiciliário……………………………………………………5 

1.3 – Centro de Dia…………………………………………………………………………………7 

1.4 – Centro de Convívio……………………………………………………………………….9 

2 - Resposta Social na área da Infância……………………………11 

2.1– Creche……………………………………………………………………………………….11 

3 - Respostas na Área da Saúde…………………………………………………13 

3.1 – Unidades de Cuidados Continuados………………………………………..13 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

Nota Introdutória 

 

Para cumprimento do estabelecido no Compromisso da Santa Casa da 

Misericórdia de Alter do Chão, a Mesa Administrativa vem submeter à 

apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de 

Atividades para o ano de 2022. 

O presente Plano de Atividades, reflete o propósito da Santa Casa da 

Misericórdia de Alter do Chão, em atingir padrões de qualidade e 

eficiência dos serviços prestados em cada uma das Respostas que 

desenvolve. Para tal, apostar na contínua formação dos recursos 

humanos, na manutenção de parcerias, acordos e protocolos  e na 

constante otimização dos recursos financeiros disponíveis torna-se  

imprescindível. 

Num momento como o presente, a vivenciar uma situação pandémica, 

não existindo na história recente qualquer precedente paralelo, tem 

sido evidente e indiscutível o desafio e o enorme esforço de todos, para 

adaptação a novas regras, procedimentos, formas de estar e de viver.   

Neste contexto, o Plano de Atividades para 2022, traduz a 

responsabilidade e o compromisso que envolve toda a estrutura 

organizacional, desde os dirigentes aos profissionais para continuar a 

defender a excelência dos serviços prestados aos utentes das 

diferentes Respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1 - Respostas Sociais na Área da Terceira Idade 

 

1.1 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

                              (ERPI) 

 

Ao nível da estrutura residencial para pessoas idosas, a Santa Casa 

tem Acordo de Cooperação com o ISS, IP - Centro Distrital de 

Portalegre para 50 Utentes. 

 

Definição da Resposta Social 
 

 

Serviços Prestados 

 

A ERPI constitui uma Resposta  

desenvolvida em alojamento 

coletivo, de utilização temporária 

ou permanente, em que são 

desenvolvidas atividades 

de apoio social, prestados 

cuidados básicos de enfermagem 

e acompanhamento médico. 

A ERPI tem por missão ser uma 

«casa de família» dos seus 

utentes, que, necessitam de 

assistência e apoio, colmatando 

assim situações de isolamento 

e de dependência, contribuindo 

para a estabilização, autonomia 

ou estimulação do 

envelhecimento ativo e 

integração social. 

 

 

-Alojamento (temporário ou 

permanente); 

-Alimentação adequada às 

necessidades dos utentes;  

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural, lúdico-recreativas 

e ocupacionais; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 

-Assistência médica e cuidados 

básicos de enfermagem. 

 

A pandemia da COVID19 afetou profundamente as nossas vidas, mas 

como sempre acontece em todas as crises graves, os mais afetados, 

são os que apresentam maior vulnerabilidade, neste caso concreto  os  
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mais idosos. Esta crise pandémica veio isolar/afastar os Idosos das 

suas famílias, na medida em que não podemos esquecer que os Idosos 

da Resposta de ERPI, estiveram isolados do exterior desde Março de 

2020.  

Perante este vírus, os mais idosos viram-se confrontados com um 

conjunto de medidas, consideradas necessárias para travar o contágio 

e para os proteger.  

Tendo em linha de conta todas as restrições inerentes a uma pandemia 

e respeitando todas as normas de segurança orientadoras da DGS, a 

Santa Casa possibilitou ao longo deste período, que os utentes  

pudessem contactar os seus familiares através das plataformas digitais 

possíveis e adaptadas para este efeito, bem como de visitas muito 

restritivas.  

Desde o dia 1 de outubro de 2021, de acordo com as orientações da 

DGS, que os utentes de ERPI podem sair ao exterior, pelo período 

máximo de 24 horas, sem ser necessário qualquer isolamento no 

regresso. 

Também as visitas presenciais nas instalações da ERPI, são neste 

momento possíveis com maior aproximação dos familiares e sem 

barreiras como vinha acontecendo. 

A pandemia da COVID 19 gerou medo, ansiedade, muitas incertezas, 

deixando  os mais idosos emocionalmente muito fragilizados.  

É objetivo da instituição para o ano 2022, continuar a estimular os 

idosos a manterem as relações familiares e sociais, de um modo 

particular com a família mais próxima, por serem nesta, assim como 

em todas as fases da vida, suportes essenciais ao bem-estar 

psicológico, social e físico do ser humano. 

É igualmente objetivo, continuar a promover diferentes atividades, 

mobilizando a participação dos idosos, de forma a criar estratégias de 

reforço da autoestima, promovendo a alegria, diversão, aceitando e 

respeitando as limitações de cada um, bem como as suas preferências. 

Com a convicção que ainda nos encontramos a viver uma pandemia, 

mas com esperança que possamos voltar a viver o dia a dia com  
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Normalidade, desejando que 2022 seja um ano de maior tranquilidade 

e estabilidade para todos. 
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1.2 - Serviço de Apoio Domiciliário 

                   (SAD) 

 

Nesta Resposta Social a Santa Casa tem Acordo de Cooperação com o 

ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre para 16 Utentes. 

 

 

Definição da Resposta Social 
 

 

Serviços Prestados 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD)  é a resposta social que 

consiste na prestação de 
cuidados e serviços a famílias 

e/ou pessoas que se encontrem 

no seu domicílio, em situação de 

dependência física ou psíquica e 
que não possam assegurar, 

temporária ou 

permanentemente, a satisfação 

das suas necessidades básicas 
bem como a realização das 

atividades instrumentais da vida 

diária, nem disponham de apoio 

familiar para o efeito. 

 

 

- Cuidados pessoais de Higiene e 

Conforto 

- Higiene habitacional; 
-Fornecimento e apoio nas 

refeições; 

- Tratamento de roupa; 

- Serviço de Teleassistência. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ao nível do Serviço de Apoio Domiciliário, a Santa Casa pretende dar 

continuidade ao apoio das situações de dependência, quer física e/ou 

psíquica, temporárias ou permanentes, de todas as pessoas  que 

solicitem os serviços, por não terem rede de apoio.  

O facto dos serviços serem prestados no meio ambiente dos utentes, 

faz com que as relações familiares e de vizinhança estejam ainda muito 

presentes, o que do ponto de vista emocional é uma mais valia para 

os idosos, possibilitando também retardar a sua institucionalização. 

Ao longo dos últimos meses, todos os serviços prestados aos utentes 

de SAD pelas ajudantes familiares têm sido desenvolvidos em situação  
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de trabalho em espelho, garantindo um menor número de contactos, 

bem como a manutenção de todas as medidas de segurança. 

Com o levantamento das restrições, a Santa Casa equaciona 

restruturar o Serviço de Apoio Domiciliário, na medida em que o 

trabalho em situação de espelho mostrou claramente que é possível 

introduzir melhorias significativas para a  manutenção dos idosos no 

seu meio  e satisfação das suas necessidades básicas. 
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1.3 - Centro de Dia 

Nesta Resposta Social a Instituição tem Acordo de Cooperação com o 

ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre para 15 utentes. 

 

 

Definição da Resposta Social 

 

 

Serviços Prestados 

 

O Centro de Dia é a resposta 

social destinada a pessoas 

idosas de ambos os sexos 

que proporciona, em horário 

diurno, um conjunto 

diversificado de serviços e 

atividades de 

desenvolvimento pessoal 

tendentes ao bem-estar do 

utente e ao seu equilíbrio 

emocional e físico, e de apoio 

à respetiva família. 

 

 

 -Alimentação adequada às 

necessidades dos utentes;  

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural, lúdico-recreativas e 

ocupacionais; 

- Transporte; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 

-Assistência médica e cuidados 

básicos de enfermagem. 

 

 

Em março de 2020, foram implementadas nas instituições medidas 

extraordinárias para fazer face à situação epidemiológica do vírus   

Sars-cov-2. Para evitar a propagação da doença, os centros de dia que 

funcionavam no mesmo espaço físico de outras Respostas, 

nomeadamente das  Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

foram encerrados. 

Os utentes que frequentavam o Centro de Dia, passaram a permanecer 

nos seus domicílios e a serem-lhe aí prestados todos os serviços e 

cuidados. 

No entanto, durante este período, a Mesa Administrativa desencadeou 

esforços, no sentido de encontrar um espaço independente que  
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respondesse às necessidades, cumprindo os requisitos exigidos por lei 

e onde pudesse funcionar a referida Resposta.  

Tal situação não foi possível concretizar, tendo o centro de dia 

permanecido domiciliado durante um longo período. 

A 25 de outubro do corrente ano, com a implementação das medidas 

de desconfinamento, entendeu-se que estariam reunidas condições 

para o centro de dia poder reabrir. 

Para 2022, prevê-se a continuidade do apoio que a Santa Casa presta 

aos utentes de Centro de dia, apostando na qualidade dos serviços 

para que sejam cada vez mais adequados às necessidades, 

expectativas e preferências dos Utentes. 
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1.4 - Centro de Convívio 

Com uma abrangência atual de 37 Utentes no Acordo de Cooperação 

com o ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre 

 

 
Definição da Resposta Social 

 

 

Objetivos  

 

O centro de convívio é um 

espaço de promoção do 

envelhecimento ativo e 

saudável, que integra pessoas 

com mais de 65 anos ou que 

estejam reformadas. Coloca à 

disposição dos idosos os meios e 

a assistência necessárias para 

desenvolver e valorizar 

capacidades, despertar 

interesses individuais, estimular 

a comunicação e a criatividade, 

promovendo ações de grupo. 

 

 

-Prevenir a solidão e isolamento 

social; 

-Promover a participação ativa 

dos utentes e potenciar a sua 

inclusão social; 

-Promover o bem-estar social 

dos utentes, numa convivência 

sã e num ambiente saudável; 

-Fomentar as relações 

interpessoais entre utentes; 

-Proporcionar momentos de 

lazer por forma à manutenção 

do bem-estar biopsicossocial; 

-Estimular o utente a sentir-se 

útil na vida social e cultural da 

comunidade; 

-Prevenir situações de 

dependência e promover a 

autonomia; 

-Adaptar os serviços prestados 

às singularidades de cada 

utente. 

 

 

Durante o presente ano, por força das normas e diretrizes da DGS e 

da Segurança Social devido á pandemia, as instalações do Centro de 

Convívio permaneceram encerradas. 
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Face ao levantamento das restrições e ao caminhar para uma vida 

quase “normal”, a Santa Casa pretende voltar a reabrir o Centro de 

Convívio para que os idosos voltem a ter acesso às atividades 

permitindo uma melhor qualidade de vida e bem-estar.  

As referidas atividades têm como objetivo a ocupação ativa dos 

Utentes, levando à estimulação e manutenção das suas capacidades 

físicas e psíquicas.   

O desenvolvimento de atividades em grupo é muito importante, na 

medida em que possibilita a promoção da melhoria nas relações e 

comunicação com os outros, fazendo sentir o idoso mais proativo. 

Valorizar as suas capacidades, competências, saberes e culturas, 

aumentando a autoestima e a sua autonomia, são objetivos desta 

Resposta. 
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2 - Resposta Social na Área da Infância 

2.1 - Creche 

Com uma abrangência atual de 21 Crianças no Acordo de Cooperação 

com o ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre 

 

 

Definição da Resposta Social 

 

 

Serviços Prestados 

 

A Creche é uma resposta social na 

área da infância, sendo um 

equipamento de natureza 

socioeducativa, vocacionado para 

o apoio à família e à criança. 

Destina-se a acolher crianças até 

aos três anos de idade, durante o 

período correspondente ao 

impedimento dos pais/mães ou de 

quem exerça as responsabilidades 

parentais. 

A Creche tem como finalidade 

proporcionar às crianças 
condições adequadas ao seu 

desenvolvimento, garantindo o 

seu bem-estar e o 

desenvolvimento integral num 

clima de segurança afetiva e 
física. 

 

 

- Cuidados adequados à 

satisfação das necessidades da 

criança; 

- Nutrição e alimentação 

adequada, qualitativa e 

quantitativamente, à idade da 

criança, sem prejuízo de dietas 

especiais em caso de prescrição 

médica; 

- Cuidados de higiene pessoal; 

- Atendimento individualizado, 

de acordo com as capacidades e 

competências das crianças; 

- Atividades pedagógicas, lúdicas 

e de motricidade, em função da 

idade e necessidades específicas 

das crianças; 

- Disponibilização de informação, 

à família, sobre o funcionamento 

da creche e desenvolvimento da 

criança. 

 

•  

 

A Creche “Aprender a Brincar” da Santa Casa da Misericórdia de Alter 

do Chão, pretende proporcionar o bem estar e desenvolvimento 
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integral das crianças num clima de segurança afetiva, durante o 

afastamento parcial do seu meio familiar, sendo um parceiro 

privilegiado dos pais na continuidade dos cuidados. 

Há semelhança das outras Respostas da Santa Casa, também a Creche  

tem vindo a seguir escrupulosamente todas as indicações/ 

recomendações da DGS e da Segurança Social relativamente à 

pandemia. 

O que se pretende para 2022 é dar continuidade a todo o trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido, respeitando a individualização de cada 

criança, nomeadamente os seus tempos, os seus ritmos e as suas 

preferências pessoais, potenciando o desenvolvimento psico - afetivo 

de cada uma. 

Nos últimos anos a Resposta de Creche tem apresentado valores de 

frequência superiores ao acordo de cooperação estabelecido com o 

Centro Distrital de Segurança Social, levando a instituição a apresentar 

diversas candidaturas para alargamento da Resposta. Infelizmente por 

questões burocráticas, as mencionadas candidaturas foram 

consideradas não elegíveis, sendo sempre impedimento o irregular 

registo predial do Imóvel, limitação para a qual foi encontrada uma 

solução que está a ser explorada. 
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3 - Respostas na Área da Saúde 

 

3.1 - Unidades de Cuidados Continuados 

A Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão, tem atualmente 

contratualizado com a Administração Regional de Saúde do Alentejo e 

o ISS, IP – Centro Distrital de Portalegre 21 camas na ULDM (Unidade 

de Longa Duração e Manutenção) e 10 camas na UMDR (Unidade de 

Média duração e Reabilitação). 

 

 

Definição da Resposta 
 

 

Serviços Prestados 

 

As Unidades de Cuidados 

Continuados de Média e Longa 

Duração são respostas que têm 

como missão prestar cuidados 

continuados adequados de saúde 

e apoio social a todas as pessoas 

que independentemente da 

idade, se encontrem em situação 

de dependência temporária ou 

permanente. 

 

 

-Cuidados Médicos; 

- Cuidados de enfermagem;  

-Alimentação adequada às 

necessidades dos Utentes; 

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural e ocupacionais; 

- Apoio psicológico; 

- Fisioterapia; 

- Apoio Social; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 

 

 

Atualmente a UCCI de Alter do Chão encontra-se no máximo da sua 

capacidade contratualizada estando ocupadas as 21 camas na tipologia 

de Longa Duração e Manutenção e as 10 camas na tipologia de Média 

Duração e Reabilitação, encontrando-se o espaço físico destas 

respostas de saúde com cariz social a sofrer melhorias ao nível da 

readaptação, remodelação e ampliação dos espaços, o que  
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consequentemente repercutirá efeitos benéficos na qualidade dos 

serviços e cuidados prestados aos utentes internados. 

A 11-12-2018 foi assinado o Termo de Aceitação, da Candidatura 

ALT20-06-4842-FEDER-000063, estando a mesma a ser executada, a 

menos que se verifiquem ocorrências de força maior, estarão reunidas 

as condições para realizar todos os investimentos no âmbito da mesma 

até final de 2022.  

No âmbito da mencionada candidatura considerou-se a aquisição de 

novos equipamentos para as diversas áreas operacionais da Santa 

Casa, uma obra por empreitada de Ampliação, Requalificação e 

Modernização das instalações e uma 2ª obra por empreitada de 

Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos 

Existentes.  

A obra da empreitada de ampliação, requalificação e modernização das 

instalações da unidade de cuidados continuados iniciou-se no dia 1 de 

outubro de 2019 e foi finalizada no inicio de 2021, como a fração do 

imóvel colocado a uso. 

Prevê-se que todos os investimentos aprovados estejam executados 

até ao final de 2021, exceto a 2ª obra por empreitada de Reconversão, 

Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos Existentes que terá por 

força das circunstâncias que ser iniciada e terminada em 2022. Esta 

intervenção no edifício, irá possibilitar, por um lado integrar os Utentes, 

enquanto solução definitiva, ocupando todas as vagas atribuídas nos 

acordos das Unidades de média e longa duração e por outro lado, 

dispor de 7 a 9 camas para exploração particular. 

Com a criação das 7 a 9 camas para exploração particular, todos os 

procedimentos terão que ser revistos e alterados, tal como toda a 

logística inerente ao funcionamento da Unidade de Cuidados 

Continuados terá que ser adaptada. 
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