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Introdução 
 

O presente plano de atividades pretende ser um guião da atuação do Centro Social 

Paroquial de Cervães ao longo do ano, contendo as linhas gerais orientadoras das atividades e 

dos serviços de apoio domiciliário (SAD) a prestar, com vista ao cumprimento da missão desta 

instituição e de acordo com os interesses dos nossos utentes. 

O SAD, para além de conter aspetos relacionados com o próprio serviço e a satisfação das 

necessidades básicas dos utentes (alimentação, higiene pessoal e da habitação e tratamento de 

roupas, serviços prestados aos idosos que se encontram nas suas residências), procura também 

promover atividades de animação socio cultural, que vão de encontro aos interesses e 

expectativas de cada um. Através da animação e da concretização de diversas atividades 

procura-se não só estimular a atividade física, mas também a atividade mental e afetiva dos 

idosos. 

Assim sendo, neste documento fazemos uma breve caracterização dos nossos serviços, 

tendo por base os dados referentes a dezembro de 2022. 

 

 

Breve Caraterização do Serviço de Apoio ao Domicílio 
 

O Serviço de Apoio ao Domiciliário foi criado em 1998, após a realização de um breve 

diagnóstico social à comunidade local, no qual se constatou a necessidade de dar uma 

resposta à problemática da terceira idade. Neste sentido o Centro Social Paroquial de 

Cervães celebrou um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social 

de Braga para 35 utentes, tendo em 2022 aumentado a sua capacidade para 60 utentes. 

O SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) destina-se a indivíduos e famílias que, por 

motivos de doença, deficiência ou de outro qualquer impedimento, tenham dificuldades 

em assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 

básicas, associadas à rotina diária. Com esta resposta social pretende-se contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas que recorrem aos nossos serviços, por meio 

da prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial individualizado.  

Para a persecução dos objetivos do serviço de apoio domiciliário, destacamos 

quatro áreas prioritárias de intervenção, sendo elas: 
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- Fornecimento de refeições (confecionadas pela instituição de acordo com as 

necessidades nutricionais de cada indivíduo e distribuídas diariamente); 

- Higiene pessoal (personalizada consoante as especificidades de cada 

indivíduo); 

- Limpeza habitacional (limpeza e arrumação dos espaço de modo a manter a 

higiene e conforto dos mesmos); 

- Tratamento de roupas (roupa higienizada nas nossas instalações). 

 

Para além deste apoio na satisfação de necessidades básicas, colaboramos no 

acesso a prestação dos cuidados de saúde (acompanhamento na realização de 

consultas, exames clínicos e tratamentos) e no acesso a outros serviços fundamentais 

para o quotidiano dos nossos utentes (aquisição de bens e serviços, pagamento de 

serviços – água, luz, telefone). Outro aspeto relevante é a informação prestada a esta 

população relacionada com os serviços existentes, de modo a que possam ter acesso a 

eles e evitar situações de crise e/ou risco. 

Para além dos serviços já descritos, há um plano de atividades lúdico-recreativas, 

que será descrito mais à frente, havendo atividades distintas onde os utentes, sempre 

que queiram, podem participar. 

 

Para a prestação destes serviços existe um quadro de pessoal devidamente 

orientado por uma Diretora Técnica, com formação em serviço social e gerontologia 

social.  

Os serviços são realizados por equipas organizadas, do modo como descrevemos de 

seguida. 

Todas as manhãs três equipas realizam higienes pessoais, a pessoas acamadas ou 

com dificuldade de por si só realizarem esta tarefa. 

Após chegada dos domicílios são entregues as roupas dos utentes, que são tratadas 

na nossa lavandaria. 

São preparadas as marmitas compostas por uma sopa, refeição e sobremesa, bem 

como pão, bolachas e leite. 

Por volta das 11.30 saem as refeições, entregue por quatro zonas distintas: Cervães- 

Ermida; Cervães-Leiroinha e Oliveira; Cervães- Cruto e Cabanelas, Ucha e Lama. 
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Há uma pausa de almoço de 1h, em horários distintos. 

Após o descanso de almoço duas equipas constituídas por duas funcionárias cada 

prestam serviço de higiene habitacional a vários idosos. Fazem ainda a ronda de final de 

tarde para assegurar higienes simples e posicionamentos. 

Breve caraterização dos utentes do SAD 
 

O Serviço de Apoio ao Domicílio em dezembro de 2022 apoiava 58 idosos, sendo 

que 50% dos utentes eram do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 

A faixa etária mais significativa situa-se nos utentes entre os 86 e os 90 anos, 

apesar de haver um número significativo entre os 76 e os 85 anos.   

 

Este serviço desenvolve-se nas freguesias de Cervães, Cabanelas, Oliveira, Ucha, 

Lama, sendo que Cervães é a freguesia que contém um número maior de utentes. 

Garante, portanto, freguesias do concelho de Vila Verde e de Barcelos.  

 

Verifica-se que há um grande número de utentes que vivem sozinhos. A partir das 

informações obtidas, constatamos que o nível de qualificações é bastante baixo e que 

muitos são analfabetos ou têm apenas a 4ª classe. 

Relativamente aos serviços que são prestados à população há uma grande procura 

do serviço de refeição e higiene pessoal. Se por um lado há ainda muitos utentes 

autónomos que apenas necessitam da garantia da refeição, há também situações de 

grande dependência nas quais, apesar do utente ter um cuidador informal, este 

necessita de apoio para a realização da higiene pessoal. 
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Há muitos outros serviços não tipificados que prestamos diariamente: realização de 

pequenas compras, aquisição de medicação, apoio na gestão de medicação, contacto 

com os serviços médicos para agilizar, consultas, receituários entre outras necessidades, 

acompanhamento a serviços de saúde, apoio no tratamento de assuntos com diversas 

entidades (Segurança Social, Finanças, Município), etc. 

 

 

Instalações e recursos 
 

O serviço de apoio domiciliário está instalado no rés-do-chão do salão paroquial. 

Este espaço foi remodelando em 2012 obedecendo às diretrizes no que concerne 

aos espaços adequados para a resposta social SAD. É composto por uma cozinha 

totalmente equipada e que tem todos os requisitos para a confeção das refeições. 

Paralelo a este espaço situa-se a zona de serviço para os colaboradores da instituição. A 

lavandaria está equipada com duas máquinas de lavar, secador de roupa e zona para 

engomar.  

Os serviços administrativos são compostos pela sala da diretora técnica, sala de 

atendimento e sala de reuniões. Há também um hall de entrada, onde estão situadas 

duas casas de banho, adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. 

Para prestação dos serviços mencionados, dispomos de 4 viaturas, duas viaturas 

ligeiras de mercadorias adquiridas em 2018 e duas viaturas de nove lugares. A instituição 

tem aprovado o financiamento de uma carrinha adaptada para a SAD, 100% no âmbito 

do PRR- Mobilidade Verde, tendo prevista a sua entrega durante o ano de 2023. 
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Recursos Humanos 
 

Para o desenvolvimento do Serviço de Apoio ao Domicílio, o Centro Social Paroquial 

de Cervães dispõe de um corpo de profissionais que asseguram a prestação dos 

diferentes serviços (ver quadro de pessoal).  

 

QUADRO DE PESSOAL 2023 
 

Nome Formação Função Afetação 
Helena Meira Simões 
da Cunha 

- Licenciatura em Serviço Social 
- Mestrado em Gerontologia social 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Diretora Técnica 
- Coordenadora do Serviço 
de Apoio ao Domicílio 
- Técnica Superior de Serviço 
Social 

80% 

Maria de Lurdes Faria 
Ferreira 

- 9º Ano 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Cozinheira 100% 

Maria Júlia Abreu da 
Costa Fernandes 

- 6º Ano - Ajudante de cozinha 50% 

Rosa Maria Arantes 
Loureiro 
 

- 9º Ano 
- Curso de Informática 
- Formação de sensibilização para a 
Gestão da Qualidade 
- RVCC Agente em Geriatria 
(verificação parcial) 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Ajudante Familiar  100 % 

Cláudia Marisa Cunha 
Marques 
 

-9º Ano 
- Curso de Técnicas de animação e 
ocupação de idosos 
- Formação de sensibilização para a 
Gestão da Qualidade 
- RVCC Agente de apoio à comunidade 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Ajudante Familiar  100% 

Maria da Glória 
Queiroz Araújo 
Macedo  

- 9º Ano 
- Formação de sensibilização para a 
Gestão da Qualidade 
- RVCC Agente em Geriatria  
- Formação em Primeiros Socorros 

- Ajudante Familiar  100% 

Alexandra Filipa 
Fernandes Fonseca 

- Formação de Apoio Psicossocial 
- Certificação profissional de Agente 
em Geriatria 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Ajudante Familiar  100% 

Maria Luísa da Sousa 
Azevedo  

- 9º Ano 
- Certificação profissional de Agente 
em Geriatria 
- Formação em Primeiros Socorros 

- Ajudante Familiar 100% 

Ilda Benvinda dos 
Santos Silva 

- 9º Ano 
- Certificação profissional de Agente 
em Geriatria 

- Ajudante Familiar 100% 

Maria de Fátima 
Montes de Oliveira 

- 9º ano 
- RVCC Agente de apoio à comunidade 
 

- Trabalhadora de Serviços 
Gerais 

100% 
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Atividades 
 

No sentido de uma melhor compreensão das atividades propostas para o ano 

2023, decidimos manter a esquematização das atividades em quatro grandes tópicos: 

 Intervenção/ serviços a prestar – conjunto de atividades realizadas diretamente 

com os utentes no sentido de colmatar as suas necessidades; 

 Organizacionais – contemplam um conjunto de atividades fundamentais ao bom 

funcionamento do serviço e qualidade do mesmo, dando atenção aos recursos 

humanos e técnicos; 

 Comemorativas – procura-se com estas atividades assinalar datas importantes 

para os nossos utentes e também sensibilizar toda a comunidade para a 

importância das mesmas; 

 Externas e ocasionais - são todas aquelas atividades promovidas fora da 

instituição, por outras entidades com as quais temos parcerias importantes. 

 

Parceiras 
 

O Centro Social Paroquial de Cervães, no desenvolvimento das suas atividades, 

tem parceiros fundamentais. 

A primeira grande parceria está ligada à Segurança Social, através do acordo de 

cooperação existente. Este permite garantir de certo modo a sustentabilidade da nossa 

ação. 

Outro parceiro importante é a autarquia, com a qual trabalhamos diretamente 

em vários contextos. Ao nível da rede social, realizam-se reuniões periódicas para a 

definição de atividades e estratégias para o desenvolvimento social do concelho.  

Ao nível do município temos ainda uma parceria com o projeto Seniores Ativos 

que disponibiliza um professor de ginástica duas vezes por semana para desenvolver 

aulas com os utentes do SAD e todos os idosos da comunidade que estejam 

interessados.  

O “Projeto Bem-Envelhecer”, projeto com mais de 10 anos que visa promover o 

envelhecimento ativo e o bem-estar da população mais velha, esteve parado durante a 
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pandemia, mas irá ser retomado este ano, num trabalho de parceria estreito com as 

restantes entidades1. O atual “Projeto Bem-Envelhecer 5”, iniciou em janeiro de 2020 a 

sua quinta edição e tem uma duração de três anos, sendo que neste triénio será dada 

enfase à questão das tradições de cada território onde se situam as IPSS’s participantes.  

Também há um contacto permanente com a escola da freguesia, sendo 

promovidas algumas atividades intergeracionais como acontece no dia dos avós.  

A existência de parcerias são mais-valias para a instituição e para os seus utentes. 

Permite a diversificação de atividades, o convívio entre utentes e instituições, a troca de 

saberes e de práticas, e possibilita a sustentabilidade de muitas atividades. 

Conclusão  
 

A principal enfase neste Plano de Atividades pretende ser dada aos nossos 

utentes e ao seu bem-estar. Neste sentido não basta só assegurar os serviços básicos, 

mas também ir um pouco além. Pretendemos trabalhar de modo a promover uma 

melhoria da qualidade de vida de quem nos procura.  

Assim através da sistematização de diversas atividades procuramos assumir um 

certo grau de compromisso, para um trabalho que vá de encontro às necessidades e 

expectativas de promoção e inclusão dos idosos.  

É através de um trabalho concertado entre as diferentes respostas da instituição, 

entre os diferentes parceiros, as entidades locais e os seus utentes, que é possível criar 

condições para promover o desenvolvimento global da comunidade, e em particular de 

cada indivíduo e família. 

É nesta base que o Centro Social Paroquial de Cervães trabalha diariamente, 

sendo este Plano de Atividades reflexo do nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fundação Bonfim, Centro Social da Paroquia de S. Vitor, Centro Social Vale do Cávado, Santa Casa da 
Misericórdia de Vieira do Minho, Casa do Areal, ADCL, Município de Terras de Bouro. 
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ANEXO 

- Quadros Exploratórios das Atividades 
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Quadro nº1 – Atividades de intervenção 
 

 
 

 

Atividades Objetivos Métodos de 
concretização da ação 

Período Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Responsável pela 
ação 

Prestar os serviços 
básicos do SAD 

- Contribuir para a qualidade 
de vida dos utentes 
- Colmatar as necessidades 
que os utentes ou os seus 
familiares não conseguem 
assegurar 

- Prestação do serviço de 
refeição, higiene pessoal, 
higiene habitacional e 
tratamento de roupas 

Anual - Diretora 
técnica e 
pessoal do 
SAD 

- Viatura 
- Material para 
proteção dos 
colaboradores 
- Material para 
executar a tarefa 

- Equipa técnica 

Apoio Psicossocial  - Promover a saúde mental e 
bem-estar psicológico 

- Acompanhamento 
individual e familiar, através 
de reuniões ou visitas 

Anual - Diretora 
técnica  

- Sala de reuniões 
ou viatura para 
realizar as visitas 

- Diretora Técnica 

Atendimento a 
utentes e familiares 

- Avaliar as situações 
- Informar sobre serviços e 
outros apoios 
- Acompanhar as famílias 

- Realização de reuniões 
- Acompanhamento das 
situações 
- Encaminhamento para 
outros serviços 

Anual - Diretora 
técnica  

- Sala de reuniões 
ou viatura para 
realizar as visitas 

- Diretora Técnica 

Animação e 
Socialização 

- Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos utentes. 
- Incentivar a participação em 
atividades de animação e 
lazer 
- Organizar atividades lúdicas 
que permitam o convívio e o 
bem-estar 

- Realização de convívios e 
festas 
- Programação de 
atividades socio recreativas 
- Auxílio na realização de 
tarefas do quotidiano: apoio 
nas compras; 
acompanhamento a 
entidades. 

Anual - Diretora 
técnica e 
pessoal do 
SAD 

- Viatura 
- Materiais a definir 
consoante a 
atividade 
promovida  

- Diretora Técnica 

Acompanhamento 
médico 

- Contribuir para o bem-estar 
em termos de saúde dos 
utentes 

- Acompanhamento a 
serviços médicos; 
- Apoio na realização de 
exames médico; 
- Auxílio na administração 
de medicação 

Anual - Diretora 
técnica e 
pessoal do 
SAD 

- Viatura - Diretora Técnica 
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Quadro nº2 – Atividades organizacionais 
 

Atividades Objetivos Métodos de 
concretização da ação 

Período Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Responsável pela 
ação 

Reuniões de pessoal 
do SAD 

- Organização e avaliação de 
Serviços; 
- Avaliação de Necessidades 
- Sensibilização para 
determinadas problemáticas 

- Constituição da agenda 
para a reunião 

Trimestral - Pessoal afeto 
ao SAD 
- Diretora 
Técnica 

- Sala de Reuniões - Diretora Técnica  

Avaliação das 
necessidades de 
formação 

- Conhecer as reais 
necessidades onde é preciso 
apostar  

- Reuniões com 
colaboradores 
- Reuniões com utentes 

Anual  - Pessoal afeto 
ao SAD 

- Inquéritos - Diretora Técnica 

Formação em áreas 
de interesse  

- Dotar os colaboradores de 
competências para a 
execução de um trabalho de 
qualidade 

- Realização de parcerias 
com entidades de formação 

Semestral  - Pessoal afeto 
ao SAD 
- Formador na 
área 

- Sala de formação; 
- Dispositivos 
informáticos 
- Outros meios que 
se revelem 
necessários 

- Diretora Técnica 

Avaliação da 
satisfação de utentes 

- Melhorar o serviço prestado - Aplicação de inquéritos  Anual - Utentes do 
SAD 

- Suporte papel - Diretora Técnica 
- Estagiária de 
Serviço Social 

Reuniões de Direção - Informação sobre o 
desenvolvimento da valência  
- Apresentação de propostas 
de melhoria 
- Sensibilizar para a 
problemática 

- Reunião com a 
responsável do serviço 

Mensal - Direção 
- Diretora 
Técnica 

- Sala de Reuniões - Diretora Técnica 

Operacionalização do 
PDI 

- Apoiar o utente no 
desenvolvimento das AVD’s 
- Criação de um projeto de 
vida 

- Criação de um documento  Trimestral - Pessoal Afeto 
ao SAD 
- utentes e 
familiares 
- Diretora 
Técnica 

- Suporte papel 
- Suporte 
informático 

- Diretora Técnica 
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Quadro nº3 – Atividades associadas a dias comemorativos ou atividades da instituição 
 
 

Atividades Objetivos Métodos de 
concretização da ação 

Período Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiais 

Responsável pela 
ação 

Comemoração de 
aniversários 

- Assinalar uma data 
importante para os utentes 

- Oferta de pequena 
lembrança 

Anual - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Prenda - Diretora Técnica 

Carnaval - Assinalar a data realizando 
uma máscara de Carnaval. 
 

- Realizar um concurso 
de máscaras 

17 fevereiro - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Materiais de 
expressão plástica 

- Diretora Técnica 

Dia internacional da 
mulher 

- Reforçar a importância da 
mulher na sociedade 

- Oferta de lembrança 
com mensagem a todas 
as mulheres 

8 março - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Materiais de 
decoração 

- Diretora Técnica 

Dia Internacional da 
Felicidade 

- Estabelecer ligação com os 
utentes 
- Assinalar a importância da 
felicidade  

- Tirar fotografias com os 
utentes 
- Realização de um jogo 
associado à felicidade 

20 março - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Meios fotográficos 
 

- Diretora Técnica 

Páscoa  - Festejar a Páscoa  - Entrega de Lembrança   6 abril - Pessoal Afeto 
ao SAD 
 

- Doçaria da época - Diretora Técnica 

Renovação do 
processo individual de 
utente 

- Organização de informação - Aplicação de documentos Anual - Diretora 
Técnica 

- Suporte papel 
- Suporte 
informático 

- Diretora Técnica 

Implementar um 
sistema de avaliação 
das atividades 
recreativas 

- Avaliar as atividades 
- Melhorar as atividades 
realizadas 

- Reunião com utentes, 
através do uso de focos 
grupos 

Anual - Diretora 
Técnica 

- Suporte papel 
- Suporte 
informático 

- Diretora Técnica 

Promover ações de 
sensibilização para 
utentes e funcionárias 

- Sensibilizar para cuidados a 
ter 
- Esclarecer dúvidas 

- Realização de pequenas 
palestras sobre a 
alimentação e os cuidados 
de enfermagem em 
parceria com o Centro de 
Saúde e empresa de 
HACCP 

Anual - Pessoal Afeto 
ao Sad 
- utentes e 
familiares 
- Diretora 
Técnica 

- Sala 
- Suporte 
informático 
- Viaturas 

- Diretora Técnica 
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Dia Mundial da 
Família  

- Estabelecer relações entre as 
famílias e os idosos 

- Convívio  15 maio - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Transporte 
- material de apoio, 
ainda a definir 

- Diretora Técnica 

Dia Internacional dos 
Museus 

- Promover a comunidade 
idosa a visitar museus e a sua 
importância 

- Levar os utentes a um 
museu 

 

18 Maio - Pessoal do 
SAD 

- Transporte e 
lanche 

- Diretora Técnica 

Dia na praia - Proporcionar um dia diferente 
na praia aos utentes 

- Passeio na praia junho ou 
julho 

- Pessoal Afeto 
ao SAD 
 

- Transporte e 
lanche 

- Diretora Técnica 

Dia do Idoso - Assinalar a importância dos 
mais velhos na nossa 
sociedade 

- Atividade 
intergeracional a definir 

 outubro - Pessoal Afeto 
ao SAD 

- Material de 
papelaria 

- Diretora Técnica 

Desfolhada - Relembrar os tempos antigos 
e mostrar aos mais novos esta 
prática 

- Atividade a realizar na 
creche com o recurso aos 
bens necessários para 
fazer a desfolhada 

novembro - Pessoal Afeto 
ao SAD 
- Crianças e 
pessoal da 
creche 

- Espigas  
 

- Diretora Técnica 
- Educadoras de 
infância 

Comemoração do 
Natal 

- Festejar o Natal 
- Proporcionar o convívio com 
as famílias  

- Realização de uma 
festa aberta aos idosos 
da comunidade 
- Atuação dos utentes na 
tarde recreativa  

dezembro  - Pessoal Afeto 
ao SAD 
- utentes e 
familiares 
- Diretora 
Técnica  

- Meios 
Audiovisuais 
- Vestuário 
- Material de 
decoração natalícia 

- Diretora Técnica  
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Quadro nº4 – Atividades externas/ interinstituições 
 

 
Atividades Objetivos Métodos de concretização da 

ação 
Período Recursos 

Humanos 
Recursos 
Materiais 

Responsável pela 
ação 

Ginástica - Promover a prática de 
atividade física no sentido 
de promover a autonomia; 
- Combater o 
sedentarismo; 
- Melhorar o equilíbrio e a 
coordenação motora. 

- Aulas no salão paroquial  setembro a 
julho 

- Professor 
Seniores ativos  
- Pessoal afeto 
ao SAD 

- Transporte 
- Salão 

- Seniores Ativos 

Projeto Bem-
Envelhecer 

- Promover a autonomia e 
independência dos mais 
velhos. 

Várias atividades: 
- Convívios;  
- Ações de sensibilização; 

setembro a 
julho 

- Grupo de 
trabalho do 
envelhecimento  

- Definidos 
consoante as 
atividades 

-Diretora Técnica 

Festa do concelhio do 
Idoso 

- Proporcionar momentos 
de lazer e convívio 

- Passeios em julho (almoço 
convívio) e setembro (S.Bentinho 
e Sameiro) 

julho 
setembro 

- Pessoal afeto 
ao SAD 

- Picnic -Município de Vila 
Verde 

Jogos sem fronteiras 
das IPSS 

- Promover o desporto 
- Promover o convívio inter 
instituições 
 
 

- Realização de atividade de 
cariz desportivo através da 
realização de jogos adaptados à 
sua faixa etária. 

julho - Pessoal afeto 
ao SAD 

- Transporte e 
lanche 

- Centro Social do 
Vale do Homem 
- Rede Social 

Comemoração do Dia 
Internacional de Luta 
contra a pobreza e 
exclusão social 

- Sensibilizar os utentes 
para esta temática 

- Participação na comemoração 
do dia 

outubro - Pessoal afeto 
ao SAD e 
outras 
valências 

- Material de 
pintura e desenho 
- Transporte 
- Salão 

- Centro Social 
Paroquial de Cervães 
- Rede Social 

Mega aula Inter-
geracional 

- Promover o desporto 
- Reviver tradições 

- Realização de aula de ginástica 
ao ar livre no recinto da festa das 
colheiras. 

outubro - Pessoal do 
SAD 

- Transporte - Seniores ativos 
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Magusto sénior - Promover o convivo inter 
instituições 
- Assinalar a data 

- Celebração do S. Martinho 
através da realização de um 
magusto com as ipss’s do 
concelho 

novembro - Pessoal do 
SAD 

- Transporte e 
lanche 

- Centro Social de 
Covas 

- Rede Social 

 


