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Introdução: 
 

O Plano de Atividades visa operacionalizar as atividades do Serviço de Apoio 

Domiciliário de Miragaia, decorre de um Acordo de Cooperação entre o Centro Social da 

Sé Catedral do Porto e o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto. O 

serviço abrange a zona histórica da cidade, nomeadamente as áreas de Miragaia, 

Cedofeita, Massarelos, podendo dar resposta a zonas limítrofes, sempre que solicitado 

pela comunidade. O Serviço consiste na prestação de cuidados no domicílio dos 

beneficiários, por motivo de doença, deficiência ou outra incapacidade, procurando-se 

assim proporcionar uma melhoria na qualidade de vida e bem-estar físico e psicossocial.  

O Serviço de Apoio Domiciliário oferece uma resposta social sistémica, e busca a 

promoção, tanto quanto possível, de um envelhecimento ativo, nomeadamente, ao 

nível da saúde e bem-estar, da segurança e da participação. Neste sentido coopera e 

colabora com outras instituições e associações, de modo a promover o bem-estar 

pessoal e social e retardar o processo de envelhecimento.   

No que respeita ao equipamento de suporte à resposta social, este tem sido alvo 

de melhorias progressivas. O equipamento conta com uma carrinha, sendo este um 

recurso de grande impacto para a prestação de cuidados aos idosos, uma vez que se 

trata de uma população que apresenta muita vulnerabilidade e necessidades 

crescentes, consequência do envelhecimento. Este recurso permite, rentabilizar tempo 

e otimizar serviços. Possibilita ainda responder, mais eficazmente aos utentes com 

autonomia comprometida, nomeadamente ao nível motor. Permite responder de modo 

mais descentralizado e abrangente, às necessidades apresentadas pela comunidade.  

Atualmente, dada a situação pandémica, as limitações impostas impedem 

algumas atividades. Contudo, consideramos como um desafio a manutenção e reforço 

de parcerias no sentido de beneficiar e promover a participação, a valorização pessoal e 

social, de modo a minimizar consequências do envelhecimento, o isolamento social e 

solidão a que grande parte dos idosos estão expostos. 

Queremos ser uma resposta social promotora de Atividades de Vida Diária que, 

globalmente contribua para diminuir o efeito negativo das perdas associadas ao 

processo de envelhecimento e de dependência. Assim, procuramos promover o bem-

estar e retardar o recurso a respostas sociais que cortem com a identidade e contexto 
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de vida dos beneficiários, respeitando-os nos cuidados em contexto domiciliário, nos 

gostos, preferências e raízes dos mesmos.  

Enfatizamos a importância de promoção de relações pessoais e sociais. Nesse 

sentido, contamos com a continuidade de parcerias e a colaboração de voluntários 

como um recurso positivo para a valorização e bem-estar dos utentes. Esperamos o 

regresso à participação nas atividades institucionais, nomeadamente as dinamizadas 

pelo Centro Comunitário e Centro de Dia do Centro Social da Sé. Mantemos a vontade 

de dinamizar atividades de animação/socialização nas instalações do serviço através das 

“Tardes Convívio”, sendo esta iniciativa potenciadora de inter-relação e interação e 

estimulação de competências, e como tal, um bom contributo para atenuar processos 

de envelhecimento.        

Para a operacionalização dos cuidados, contamos com a colaboração 

imprescindível de uma equipa, motivada pela interajuda, composta por duas Ajudantes 

de Ação Direta e uma Técnica de Serviço Social com responsabilidades de Direção 

Técnica.  

O Plano de Ação/Intervenção do Serviço de Apoio Domiciliário referente ao 

corrente ano, é um serviço de continuidade ao ano anterior, elencando as Atividades, 

Cuidados e Serviços;  

Serviços de Resposta às Necessidades Básicas; Acompanhamento Social; 

Atividades de Ocupação e Animação/Socialização, as quais serão condicionadas face à 

situação atual Covid-19 e sujeita a orientações estatais e restrições à convivência; e 

Gestão da equipa de SAD. 

Propomos a manutenção de parceria com organizações voluntárias, 

nomeadamente com a Associação VO.U. Estamos a articular com a Associação U-

DREAM, de modo à integração de um projeto “Projeto-Cartas”. Consiste na 

correspondência entre elementos da Associação e utentes, promovendo-se assim, a 

inter-relação através da escrita, a partilha e valorização de experiência pessoal, 

buscando-se alguma socialização, minimização do isolamento social, e o retardar do 

envelhecimento.  
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Plano de Ação /Intervenção  
 

1. Cuidados e Serviços  
 
 

Atividades/Serviços 
 

Objetivos 
 

Calendarização Resultados Esperados 

 Fornecimento e apoio nas 
refeições, com adequação 
às necessidades e de 
acordo com dietas e 
prescrição médica; 

 Administração de 
medicação devidamente 
prescrita; 

 Cuidados de Higiene e 
Conforto pessoal;  

 Higiene doméstica; 

 Tratamento de roupa; 

 Teleassistência; 

Prestar o Serviço de acordo 
com a legislação aplicável e as 
orientações da Segurança 
Social  
 
Dar resposta às necessidades 
dos utentes 
 
Promover uma melhoria na 
qualidade de vida dos utentes 

Todo o ano 

Satisfação das 
necessidades; 
 
Qualidade no serviço 
prestado; 
 
Melhoria efetiva da 
qualidade de vida dos 
idosos; 

 

    1.1 Animação/Socialização 

 

Atividades e serviços 

 

Objetivos 
 

Calendarização Resultados Esperados 

Celebração dos aniversários 
dos idosos no seu domicílio 

Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida 
 
Proporcionar alegria e 
celebração num dia especial 
da vida do utente  
 
Potenciar autoestima e 
valorização humana 
 

Todo o ano 
 

Satisfação do idoso 
 

 
Auxilio nas compras, 
pagamento de serviços  
 

Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida. 

Sempre que 
solicitado 

 
Satisfação do idoso 

 

Acompanhar na deslocação a 
entidades da comunidade 

 
Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida. 
 

Sempre que 
solicitado 

 
Satisfação do idoso 

 



6 
 

Acompanhar ao 
médico/marcação de consultas 

Acompanhar na deslocação ao 
Centro de Saúde; 
Marcação de exames médicos e 
de consultas; 
Acompanhar para fazer exames 
e análises clinicas; 

Sempre que 
solicitado 

 
Satisfação das 

necessidades do idoso 
 

Execução/auxílio de pequenas 
reparações ou tarefas no 
domicílio 

Responder às necessidades do 
idoso de modo a proporcionar 
conforto. 

Sempre que 
solicitado 

 
Satisfação das 

necessidades do idoso 
 

 

1.1.1 Atividades ocupacionais  

 

Atividades /serviços 
 

Objetivos  
 

Calendarização Resultados Esperados 

 

“Conversas do dia-a-dia” 

 

Estimulação cognitiva; 
 
Promoção da autoestima e 
autovalorizarão;  
 
Minimizar elevados níveis de 
isolamento e de solidão.  
 

 

Todo o ano 

 

 

Contribuir para um 

envelhecimento ativo 

Exercícios de identificação de 

objetos 

Estimulação cognitiva, 

orientação, linguagem, 

raciocínio. 

 

Todo o ano 

 

 

Contribuir para um 

envelhecimento ativo 

Exercícios de atenção e 

memória 

Estimulação cognitiva, da 

atenção, memória, criatividade, 

cálculo mental. 

Todo o ano 
Contribuir para um 

envelhecimento ativo 

 

Jogos de motricidade 

 

Desenvolvimento de motricidade 

(fina e grossa), atenção e 

memória, pintura. 

Todo o ano 
Contribuir para um 

envelhecimento ativo 

 
Exercícios de estimulação física 
 

Promover o exercício e atividade 

física na residência do idoso.  
Todo o ano 

Contribuir para o 
envelhecimento ativo 

Serviço de cabeleireiro  

Promover cuidado e imagem 
pessoal; 
Prover cuidados de estética no 
domicílio e contexto institucional 

Mensal 
Contribuir para o 

envelhecimento ativo 
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2. Acompanhamento Social 

 

Atividades /serviços 
 

Objetivos  
 

Calendarização Resultados Esperados 

Visitas 
Domiciliárias 

Acompanhamento individual e familiar com 
vista à manutenção relação de proximidade; 
Diagnóstico e análise das carências do 
utente; 
Articulação com a família no sentido de 
promover a estimulação de competências e 
independência do utente, bem como hábitos 
de vida saudáveis;  
Intervenção no sentido de prover uma 
resposta ajustada às particularidades de cada 
situação; 
Acompanhar com vista à supervisão das 
necessidades emergentes; 
Elaboração conjunta do Plano Individual de 
Cuidados. 

Todo o ano 

Intervenção individual 
ou familiar no sentido 
de promover alterações 
na situação 

Atendimento Social 

Utentes e Famílias 

Atendimento no sentido de obter 
informações sobre a situação e 
necessidades dos utentes; 
 
Informação sobre o funcionamento do 
serviço e clarificação sobre Regulamento 
Interno do Serviço Apoio Domiciliário; 
 
Avaliação e diagnóstico das necessidades; 
Processo de admissão: Inscrição/Instrução 
de processo individual de utente; 
 
Elaboração conjunta do Plano Individual de 
Cuidados a prestar pelo Serviço Apoio 
Domiciliário. 

 

Sempre que 

necessário 

Responder às 

solicitações e 

necessidades da 

comunidade; 

Corresponder às 

situações em tempo 

útil; 

Promover a integração 

social dos idosos e 

famílias em situação de 

carência 

socioeconómica;  

Formação e 

Sensibilização 

(familiares e 

cuidadores) 

 

Proporcionar informação e formação à 

família e cuidadores informais   

Sempre que 

necessário 

Responder às 

necessidades da família 

e do cuidador 

Articulação com a 

família 

Sensibilizar a família alargada, quando 

existente, para a necessidade de cooperação 

e acompanhamento próximo e afetivo;  

 

Envolver outros significativos no quotidiano 

relacional do utente. 

Sempre que 

necessário 

Promover a integração 

sociofamiliar do utente 

e promover inclusão;  

Contribuir para o bem-

estar afetivo e 

emocional 



8 
 

Articulação com 
entidades da 
comunidade 

Intervenção concertada quer na resposta às 

sinalizações recebidas, quer no 

encaminhamento adequado para entidades 

e serviços da comunidade; 

Sempre que 
necessário 

Promover respostas 
para as necessidades 
evidenciadas; 
Desenvolver 
estratégias de 
intervenção em rede 
centradas no bem-
estar. 

 

3.Coordenação e supervisão do serviço - SAD 
 
 

Atividades /serviços 
 

Objetivos  
 

 
Calendarização 

 
Resultados Esperados 

Divulgação da Resposta Social 

de SAD na Comunidade 

envolvente 

Visitas ao domicílio 

Contactos com as várias 

entidades da comunidade 

 

Todo o ano 
Divulgação do Serviço de 

SAD 

Melhoria de qualidade dos 
serviços prestados 

 
Reuniões com Direção 
Reuniões com equipa 
 

 
Mensal 

Quinzenal 
 

Melhorar o modelo de 
organização de SAD 
Solucionar problemas 
sinalizados 

Acompanhamento e supervisão 
dos serviços  

Avaliação dos serviços 
prestados aos destinatários; 
Diagnóstico aprofundado das 
necessidades e situação 
particular de cada utente 

Todo o ano 

Proceder a ajustes para 
colmatar eventuais 
descontentamentos; 
Melhorar a qualidade de 
prestação de serviços 

Ações de formação 
interna/externa 

Promover o desenvolvimento 
de competências e saberes da 
equipa  Todo o ano 

Promover a qualidade 
de desempenho dos 
colaboradores e 
fomentar a qualidade 
dos serviços 

 

4. Comemoração de dias festivos* 
 

Descrição Atividade Calendarização Objetivo 

Canto das Janeiras  6 Janeiro 
Promover vivências positivas que vão ao encontro das tradições 
e que potenciam momentos de alegria e partilha;  
Contribuir para o bem-estar e envelhecimento ativo   

Carnaval 16 Fevereiro 

Contribuir para o envelhecimento ativo. Dar continuidade a 
costumes e tradições, através de promoção de convívio entre os 
idosos das várias respostas. 
Reforço de laços afetivos  
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Páscoa- Almoço convívio 4 Abril 

Contribuir para o envelhecimento ativo Promoção de 
momentos de celebração e festa significativos para a 
comunidade. Promover convívio saudável e reforço de laços 
afetivos. Entrega de lembrança alusiva à festividade. 

Santos Populares-S. João 24 Junho 
Contribuir para o envelhecimento ativo. Promoção de convívio 
com alusão a festas, costumes e tradições e reforçar laços 
afetivos. 

Festa de Verão 
 

Julho 
 

Contribuir para o envelhecimento ativo. 
Fomentar momentos de convívio saudável Promoção e reforço 
de laços afetivos. 

Open Day Julho 
Abrir a IPSS à comunidade envolvente e potenciar a interação 
inter e intrainstitucional 

S. Martinho (Magusto) 11 Novembro 

Contribuir para o envelhecimento ativo. Fomentar o convívio e 
partilha festiva, para a promoção de interação e o reforço de 
laços afetivos e promover costumes e tradições. 

Natal - Almoço convívio Dezembro 

Contribuir para o envelhecimento ativo. Promover partilha e 
proximidade e celebração de um momento significativo da 
comunidade;  
Fomentar o convívio e a interação e reforçar laços afetivos; 
Potenciar inclusão e sentido de pertença à comunidade. 

Quadra Natalícia  Dezembro 

Momento especial de inclusão, solidariedade e promoção de 
atitudes de maior proximidade e compreensão para com o 
outro;   
Potenciar oferta de uma lembrança a todos os idosos do serviço 
de domicílio como sinal de amizade e pertença.  

 
*Dependente da evolução da pandemia 

 

5. Visitas e passeios  

Para a promoção do bem-estar, consideramos importante a integração dos idosos em 

iniciativas culturais e de lazer, de modo à participação, interação e reforço dos laços afetivos. 

Contudo, tendo em conta a situação atual, não se elabora, este ano, proposta de visitas e 

passeios no Plano Atividades. Estas, a acontecer, serão sugeridas e equacionadas 

casuisticamente, uma vez que estão dependentes da situação pandémica e da abertura do 

contexto social. Nesse caso, serão programadas em concordância com o plano do Centro 

Comunitário e Centro de Dia do CSSCP.  
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6. Desenvolvimento de parcerias/voluntariado 

 
O desenvolvimento de parcerias do domínio do voluntariado visa minimizar situações 

associadas ao isolamento, como desamparo e solidão e promover uma melhoria de qualidade de 

vida social dos utentes. Estes residem maioritariamente na zona histórica da cidade do Porto. 

Importa dizer, que esta é uma área geográfica que sofreu uma progressiva desertificação, dando 

lugar a habitação de alojamento local, voltada para o incremento do turismo na cidade. Existem 

no entanto, idosos que se mantiveram por razões várias, familiares, económicas, sentido de 

pertença, doença, entre outras. A par da desertificação, o envelhecimento da população 

residente é um fator de isolamento social cujos efeitos queremos minimizar, contando para isso 

com apoios e parcerias.   

Continuaremos a promover a parceria com a VO.U. – Associação de Voluntariado 

Universitário, a qual acompanha utentes desde Março de 2019. Reconhecemos a importância da 

colaboração dos voluntários, nomeadamente, nas visitas que realizam aos idosos. É nosso 

objetivo, continuar a promover e potenciar a articulação com a associação, uma vez que, a 

iniciativa contribuiu para um convívio inter geracional saudável. De realçar que, são momentos 

de partilha de experiências e valorização de histórias de vida, numa lógica de estima, dignidade e 

bem-estar do idoso. Também, indo ao encontro da promoção de valorização pessoal e na 

perspetiva de contrariar o isolamento, articulamos com a Associação “U-DREAM”- Projeto de 

Voluntariado Universitário, a qual visa aproximar estudantes voluntários aos idosos e suas 

problemáticas através do “Projeto - cartas” que consiste na correspondência dos voluntários 

para os idosos. Pensamos que através da partilha da realidade social e assuntos de interesse do 

idoso, este possa sentir-se mais ativo, valorizado, participativo e estimado, assim como, dar a 

conhecer e transmitir saberes e aprendizagens aos jovens voluntários.  
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Voluntariado 

 

Atividade Calendarização Objetivo 

Prestar apoio nas 
atividades instrumentais 
de vida diária (AIVD) 

Todo o ano 
 

Contribuir para manter o idoso integrado na comunidade 
Apoiar em situações de vulnerabilidade psicofísica  

Articulação com 
estruturas locais vigentes  

Todo o ano 
 

Contribuir para o diagnóstico de problemas, implicando-se 
na promoção da saúde, segurança e bem-estar no geral 

Visitas domiciliárias  
Todo o ano 

Contrariar a solidão e ausência de retaguarda familiar  

Valorização das histórias de vida e partilha de experiências  

Projeto U-DREAM 
(Cartas /correspondência)  
 

2º Trimestre 
Até final ano 

Minimizar isolamento  
Promover a correspondência, abertura e relação social  
Promover a valorização pessoal 
Promoção Envelhecimento ativo 

 

Recursos  

7. Recursos Humanos  

 

Recursos Humanos 

Diretora de serviços      Centro Social Sé Catedral Porto 

Assistente Social Serviço Apoio Domiciliário – Pólo Miragaia 

Ajudantes de ação direta Serviço Apoio Domiciliário – Pólo Miragaia 

Utentes e famílias  Colaboração com pessoas significativas e cuidadores informais 

Parceiros externos Centros Saúde/ Hospitais /IPSS e Instituições Comunitárias 
Associações de voluntariado 

 

 

   7.1 Recursos Financeiros 

Os custos e gestão financeira são da responsabilidade do Centro Social da Sé Catedral do 

Porto.  
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Metodologia de Avaliação 

8. Metodologia  

A metodologia de avaliação do plano de intervenção, visa estimar e avaliar o grau de 

satisfação dos serviços prestados pela resposta social. Tem ainda a finalidade de 

identificar os pontos fracos e pontos fortes, assim como as sinergias, procurando, deste 

modo proporcionar uma adequação às necessidades evidenciadas e alterar 

procedimentos que promovam a melhoria do serviço. A Resposta Social vai aplicar, 

privilegiadamente, Inquéritos de Satisfação a utentes, às famílias e pessoas 

significativas/ cuidadores. A dado que o serviço se enquadra na esfera social 

privilegiamos a observação direta como método fundamental de avaliação. A reflexão 

teórica permitirá a melhor perceção das situações problema, a análise das mesmas, 

assim como, avaliar desafios e potencialidades de melhoria. 
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Metodologia Avaliação 

 Satisfação do Serviço – Inquéritos Utilizadores Periodicidade 

 Alimentação  

 Cuidados de Higiene pessoal e conforto 

 Higiene Habitacional 

 Tratamento Roupa 

 Atendimento 

  Satisfação e conforto 

 
Utentes 
Famílias 
Cuidadores  
Pessoas significativas 

 
 
Semestral 
 
 

Observação direta – Registos Diretora Técnica Periodicidade 

 Competência no exercício do serviço prestado – 
domicílio  

 Responsabilidade na prestação e serviço 
complementar 

 Interajuda   

 
 
Diretora técnica 

 
 
Ao longo do ano 

Qualidade relações interpessoais – Inquéritos Utilizadores Periodicidade 

 Simpatia / Confiança 

 Respeito  

 Interajuda 

Utentes 
Famílias 
Auxiliares 

 
Ao longo do ano 

Participação atividades e voluntariado – Registo Utilizadores Periodicidade 

 Adesão dos utentes à promoção de atividades e 
participação 

 Voluntários e utentes /feedback de satisfação 
atividade proposta 

 Monitorização 

 
 
Diretora Técnica 

 
 
Anual 

  Reflexão – (suporte teórico/prática)  Utilizadores Periodicidade 

 

 Análise de atividades propostas e reflexão 
sobre o impacto nos utentes  

 Análise das necessidades dos utentes com a 
finalidade da prossecução do seu bem-estar  

 Responder de acordo com orientações legais e 
conhecimentos teórico-práticos em vista de um 
envelhecimento ativo 

 Promoção de uma resposta individualizada e 
personalizada, não descurando necessidades, 
identidade e valores 

 Promoção de atitude solidária e de 
responsabilidade pelo bem-estar do outro 
 

 
Direção  
Diretora Técnica 
 
 
Partilha 
 
Reflexão  
 
Resolução de 
situações problema 

 
Anual 
 
 
 
 
 
Mensal 
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Conclusão 

O Plano de Atividades do Serviço de Apoio Domiciliário de Miragaia, tem suporte 

nas orientações e enquadramento legal para o serviço e nas boas práticas de 

atendimento e cuidados para a população alvo. O plano é concebido como instrumento 

de apoio, que se pretende responda de modo especializado, na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio. Os serviços prestados realizam-se 

sempre que os idosos carecem de apoio e as famílias, não conseguem assegurar a 

satisfação das necessidades individuais ou atividades da vida diária, carecendo de apoio 

externo. O serviço de apoio domiciliário, enquanto resposta social, colabora e coopera 

responsavelmente, no sentido da manutenção e satisfação das necessidades básicas e 

da promoção de autonomia dos utentes. Potencia processos e atividades, que visam 

prevenir a dependência física e psíquica, assim como o agravamento de situações 

criticas. 

Globalmente, o envelhecimento da população traz desafios a toda a sociedade, 

estando associado a esta etapa da vida um conjunto de doenças características da 

idade, as quais exigem respostas sociais cada vez mais especializadas, dinâmicas e 

flexíveis e um acompanhamento e cuidado específico adequado à necessidade de cada 

individuo. A acrescentar que o impacto do envelhecimento é mais negativo quando 

existe desresponsabilização da família nos cuidados ao idoso, ficando essa tarefa 

inteiramente ao cuidado de terceiros, respostas sociais e/ou de privados. Neste sentido, 

para suprir as necessidades individuais e responder às dimensões pressupostas para um 

envelhecimento ativo, saúde, bem-estar físico e psicológico, e participação social, existe 

um conjunto de atividades em que se integra o idoso de modo a um envelhecimento 

saudável e inclusivo.  

Saliento a necessidade de uma constante adaptação da parte dos serviços 

prestados, aliada a uma intervenção personalizada e especializada, a qual terá maior 

relevância junto dos idosos sem qualquer retaguarda familiar. Junto destes idosos é 

indispensável um acompanhamento e articulação com serviços de saúde, atendimento e 

acompanhamento social e sinalização a outros serviços de Ação Social. A acrescentar a 

necessidade de acompanhar na articulação com os serviços da comunidade no 

pagamentos de despesas, contactos com diversos serviços. De assinalar ainda, o apoio 
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em ajudas técnicas e de necessidade de equipamentos, auxiliares de marcha, cadeiras 

de rodas, camas articuladas, entre outros.  

Acrescento que, através da intervenção junto da comunidade, e percebendo a 

maior exposição destes grupos à exclusão social, estigma e isolamento social, 

procuramos, colaborar e ser elo de ligação pró-ativo e co responsável na busca de 

soluções para a promoção de mudanças positivas, de modo a contrariar a 

vulnerabilidade, minimizar a fragilidade do envelhecimento e potenciar quanto possível 

bem-estar pessoal e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


