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Relatório de Atividades 2016
1. Projetos previstos no Plano de Atividades da Fundação A. C. Santos para
2015 e concretizados ao longo do ano:

1.1.

Projeto “PACTU” – Plano de Animação Comunitária Todos Unidos”

Ação

Objetivos

Criar e desenvolver um

 Aproximar a Fundação A.

 Intercâmbios

Não foi possível concretizar

projeto de aproximação à

C. Santos e a Casa de

institucionais;

algumas atividades, como os

comunidade local, através

Repouso de Vale de Lobos

 Encontros

Intercâmbios

da

da comunidade local;

intergeracionais;

 Permitir que a Fundação

 Workshops de

atividades de intervenção

desempenhe

artes/trabalhos manuais;

junto da população idosa

ativo, junto da comunidade

 Festas de angariação de

residente na Casa de

envolvente, no combate à

fundos para elementos

conseguiu

Repouso de Vale de Lobos

pobreza e exclusão social,

desfavorecidos da

envolvimento da população

(CRVL),

também

com particular enfoque na

comunidade local;

residente na Casa de Repouso

envolvendo a população

área da Terceira Idade e da

 Colóquios sobre

de Vale de Lobos, em acções

da localidade em que se

Educação;

diversas temáticas de

de aproximação à comunidade

inserem,

 Promover o

interesse público, na área

local:

Fundação A. C Santos,

envelhecimento ativo e a

do Envelhecimento,

 Produção de artesanato,

como a CRVL, através de

solidariedade

nomeadamente, sobre a

no contexto das Atividades

parcerias que favoreçam o

intergeracional;

doença de Alzheimer,

Ocupacionais e de

intercâmbio

 Contribuir

Demências do Idoso,

Animação Sociocultural da

organização

implementação

mas

e
de

tanto

a

de

um

para

Atividades

papel

o

Avaliação face ao desvio

Institucionais,

ou a realização de Colóquios
sobre temas relacionados com
o Envelhecimento.
No entanto, ao longo do ano
de

2015,

a

Fundação

promover

o

experiências e gerações,

desenvolvimento local e a

Prevenção da Diabetes e de

CRVL, com venda das peças

bem como a solidariedade

melhoria da qualidade de

Doenças Cardiovasculares,

elaboradas na Banca

interinstitucional local.

vida de toda a população

entre outros.

Solidária (revertendo a
favor dos projectos e

envolvida e destinatária do

instituições apoiados pela

projeto.

Fundação), em dias
comemorativos do Lar;
3

 Encontros
Intergeracionais − Visitas
dos Jovens do
Agrupamento de Escuteiros
de Monte Abrãao, para
tardes de convívio com os
seniores.
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1.2.

Projecto “O Nosso Jardim”

Acção

Objectivo

Construção de um espaço verde na Tornar
área

envolvente

Unidade Nova.

exterior

esta

Avaliação Face ao Desvio

Unidade

mais Esta foi uma das ações que a

da agradável, criando um espaço de Fundação conseguiu concretizar,
contacto com a Natureza, destinado criando

dois

espaços

verdes

aos utentes com Alzheimer e/ou distintos, à frente da Unidade Nova,
outras Demências do Idoso, que um deles mesmo junto à Sala de
constitui um estímulo visual diário Convívio, podendo ser observado
importante.
Por

outro

familiares

diariamente, através das janelas
lado,
assim

quando
o

os desta divisão, pelos clientes.

desejarem, Entre o relvado e a parede, foi

podem circular com os clientes colocado um pequeno passeio
neste espaço, usufruindo de uma /corredor
interação

mais

direta

natureza.

com

de

circulação,

para

a permitir que haja possibilidade de
interação com o espaço de forma
segura e cómoda.
Infelizmente, devido às exigências
arquitetónicas

(Projeto

de

Construção), a dimensão destes
espaços

verdes

não

é

muito

favorável à sua frequência habitual,
por parte dos clientes e familiares,
algo que tentámos colmatar com o
elemento do passeio, como já foi
referido,

e

onde

se

poderá,

eventualmente, integrar de futuro,
alguma estrutura que permita às
pessoas

estarem

sentadas,

enquanto

contactam

com

exterior.
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1.3. Projecto “Organizar para Semear”

Acção

Objectivo

Avaliação face ao desvio

Construção de um conjunto de Reorganização e planificação do Esta

ação

não

pôde

ser

estufas, destinadas à produção espaço agrícola da Quinta da Nª Sr.ª concretizada, uma vez que foi dada
hortícola.

da Conceição, localizada em Loures, prioridade a outras ações de
no Tojal.

melhoramento
agrícolas,

dos
na

espaços
Quinta,

designadamente:
 A criação de um sistema de rega,
visando melhorar a irrigação dos
terrenos e assim potenciar a
produção agrícola;
 Reparação de uma bomba de
água, para maior eficácia na
utilização de furos e poços de
água;
 Colocação

de

Portões

Automáticos, visando a melhoria
da segurança dos espaços;
Outra razão pela qual se suspendeu
a construção das estufas na Quinta
da Nª Sr.ª da Conceição, localizada
em Loures, foi o facto de se
considerar
urgente

mais
a

pertinente
criação

e

desta

infraestrutura, no espaço exterior
da Casa de Repouso de Vale de
Lobos,

podendo

melhorar

em

muito a qualidade da produção
agrícola das Hortas já existentes.
Por esta razão, esta acção transita
para o Plano de Atividades de 2016.
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1.4. Projecto “Fundação Solidária”

Objectivos

Protocolos / Doações

Avaliação Face ao Desvio

Contribuir para a continuação da Protocolos de Cooperação:

Tendo a Fundação A. C. Santos

sustentabilidade das Instituições 1) União de Freguesias de Almargem do

estabelecido

que

integram

o

Programa Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar

“Fundação Solidária”.

Av. D. Afonso Henriques, Nº 2
2715-214 Almargem do Bispo

Aproximar o Programa “Fundação

NIF: 510834230

a

comunidade,

aproximação
como

à

objetivo

estratégico para 2015, visando, não
só dar a conhecer os seus projectos,
mas também criar e aplicar recursos
em ações de combate à injustiça e

Solidária” da Comunidade Local, Valor: € 750.00 (Mês de Dezembro)

desigualdade social, optou-se por

criando

estabelecer, ainda em 2015, o

sinergias

através

Protocolos de Cooperação.

de

protocolo de cooperação indicado

Donativos:

(junto em anexo a este relatório),
1) Fundação Lar Evangélico
Português
Rua D. Afonso Henriques, Nº 2689
4425-057 Águas Santas MAIA

tendo

entrando

em

vigor

em

Dezembro de 2015.
Relativamente

às

restantes

NIF: 502911000

instituições apoiadas, os donativos

Valor: € 500.00/mês

mensais previstos foram cumpridos,
à excepção dos casos da Ajuda de

2) Banco Alimentar Contra a
Fome
Est. Alcântara-Terra, Armazém 1
Av. de Ceuta
1300-254 LISBOA
NIF: 500127417

Berço e do Banco Alimentar
Contra a Fome, em que o programa
de doações foi suspenso a partir do
mês de Setembro, para reavaliação
da sua pertinência e reajustamento

Valor: € 500.00/mês (Até Setembro de
2015)
3) Ajuda de
Berço
Av. de Ceuta, Nº 51 R/c
1300-125 LISBOA
NIF: 504296442
Valor: € 500.00/mês (Até Setembro de
2015)
4) Alzheimer Portugal
Av. de Ceuta Norte,
Lt. 15 - 3º Piso
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de montantes, até Janeiro de 2016.

Quinta do Loureiro 1300-125 LISBOA
NIF: 502069635
Valor: € 500.00/mês
5)UNICEF
Av. António Augusto Aguiar, Nº 21, 3º
Esq.
1069-115 LISBOA
NIF: 500883823
Valor: € 500.00/mês
6) AMA - Associação Missionária e
Assistencial, Assistência Missionária e
Filantrópica
Actividade Económica Principal: 0934
Água Izé - Distrito de Cantagalo
S. Tomé e Príncipe
Valor: €500.00/mês
7) Casa da Sopa - S. Tomé e
Príncipe
Vila Fernanda Vigoso - Riboque
CP: 496 - S. Tomé
Valor: € 500.00/mês
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2. Projetos previstos no Plano de Atividades da Fundação A. C. Santos para
2015, com desvios significados de concretização:
2.1. Projeto “Envelhecer com Qualidade”
Ação
Apoio
programas

aos
ou

Objetivo
projetos,

Promover

a

Atividades


manutenção

Projeto

de

Não foi possível concretizar

os

o projeto “Estimulação

de

Cognitiva em Idosos”, por

atividades

e/ou melhoria da qualidade

intervenção

desenvolvidas, na Casa de

de vida dos clientes da Casa

residentes

Repouso de Vale de Lobos,

de Repouso de Vale de

Repouso de Vale de Lobos -

dois motivos essenciais:

na área da Terceira Idade.

Lobos, através de atividades

“Estimulação Cognitiva em



de estimulação cognitiva,

Idosos”, a desenvolver por

dificuldade, por parte dos

mas também de ações de

uma Equipa Multidisciplinar

profissionais da área da

informação e sensibilização

(Profissionais de Saúde e

saúde e técnicos sociais, em

das

Técnicos Sociais);

conciliar o tempo de

famílias

para

as

com

Avaliação face ao Desvio

da

Casa

Inicialmente houve

problemáticas dos idosos,



promovendo o diálogo e

Projeto

interajuda.

Familiares de Clientes com

disponibilidade necessária

Demência

para colocar em prática o

Criação
de

da

de

um

trabalho de rotina, na Casa

Apoio

aos

de Repouso, com a

Casa

Repouso Vale de Lobos.

de

projeto, através de ações
distintas e concretas;


Por outro lado,

posteriormente, os
elementos mais ativos na
proposta de
desenvolvimento deste
projeto deixaram de se
encontrar disponíveis para
lhe dar continuidade, nos
moldes em que estava
programado.


Quanto ao Projeto de

Apoio aos Familiares de
Clientes com Demência da
Casa de Repouso Vale de
Lobos, por
constrangimentos
temporais, não houve
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possibilidade de colocar em
prática as atividades
previstas.
No entanto, pela pertinência
reconhecida, uma vez que
esta é considerada uma área
prioritária de intervenção
psicossocial, na Casa de
Repouso de Vale de Lobos,
não só pela sua Direção
Técnica, mas também pelos
órgãos sociais da Fundação
A. C. Santos, sobretudo no
contexto da criação e
ocupação da Unidade Nova,
destinada precisamente a
acolher pessoas que sofrem
destas patologias, este
projeta transitará para
2016.
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2.2.

A Enfermagem na CRVL − Uma Referência na Formação Pessoal e Profissional
de Futuros Profissionais de Enfermagem”;
Ação

Objetivos

Recursos a Mobilizar

Avaliação face ao desvio

Financiar o projeto “A

Suprir a dificuldade de

Estabelecer regras de

Dadas as dificuldades encontradas

Enfermagem na CRVL – Uma

obter campos de esta

orientação de

no contacto com diversas Escolas

referência na formação pessoal

gio para que todos os

atribuição para uma

de Enfermagem, para procurar o

e profissional de futuros

alunos de enfermagem

bolsa de estágio

diálogo sobre as possibilidades de

profissionais de enfermagem”

possam de forma

curricular na área de

desenvolvimento deste projeto,

efetiva, realizar o seu

Enfermagem, a

agravadas pelo facto de um dos

percurso pessoal e

desenvolver na Casa de

proponentes mais ativos deste

profissional de forma

Repouso Vale de

projeto já não se encontrar

abrangente, por forma

Lobos.

disponível para lhe dar

a completar a sua

continuidade, não foi possível

formação,

concretizar qualquer ação e

nomeadamente no

considera-se que, neste momento,

que diz respeito aos

não existem condições para lhe dar

procedimentos

continuidade.

técnicos da prática
clínica de enfermagem.
Tornar a Casa de
Repouso num parceiro
com condições de
referência para a
realização de ensaios
clínicos de
enfermagem,
desempenhando assim
um papel de
importância acrescida
na formação pessoal e
profissional de futuros
profissionais de
enfermagem.
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3. Projetos não previstos no Plano de Atividades, mas concretizados:

3.1. Projeto “A Nossa Biblioteca”
Ação

Objetivo

Recursos mobilizados
 Aquisição de Mobiliário de

Criação de uma Biblioteca na Casa

Proporcionar aos residentes da

de Repouso de Vale de Lobos.

Casa de Repouso de Vale de Lobos

Biblioteca, para guardar os

a possibilidade de usufruírem de

livros;

mais uma oferta de lazer e cultura,

 Inventariação do espólio de

visando a melhoria da sua

livros doados e criação de uma

qualidade de vida diária.

base de dados digital, de
suporte à catalogação,
organização e gestão de
requisições e devoluções.

A Casa de Repouso Lar Vale de Lobos, apoiada pela Fundação A.C. Santos, sempre se destacou enquanto
residência sénior, pelo conforto e bem-estar que proporciona aos seus clientes, num ambiente de Hotel, com
espaços de lazer e convívio, onde os residentes podem confraternizar e ocupar-se de atividades diversas, para
todos os gostos e interesses.
Neste sentido, em 2015, a Fundação A.C. Santos, em resposta a um desafio lançado pelo Sr. Francisco Avelar,
um dos residentes da Casa de Repouso, apoiou a Casa de Repouso Lar Vale de Lobos em mais um projeto de
melhoria da oferta lúdica e cultural, através da criação de um novo espaço: A Biblioteca.
A concretização deste projeto só foi possível graças ao altruísmo do Sr. Presidente da Fundação Adelino Cardoso
dos Santos, mas também o Sr. Francisco Avelar, que além de doar todo o seu espólio pessoal de livros à Casa,
dedicou também o seu tempo e conhecimento a esta causa, na organização e catalogação dos livros, com uma
generosidade ímpar.
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