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Nota Introdutória 

 

Após um ano invulgar e difícil para todos nós, cheio de desafios 

constantes, de receios e inseguranças, de adaptações a novas 

exigências de trabalho em virtude de novas aprendizagens 

comportamentais e responsabilidades pessoais e sociais, o Plano 

Anual de Atividades (PAA) vai desenhar-se num contexto que ainda 

se prevê bastante difícil. 

O PAA para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) vai projetar os 

serviços e as atividades que nos propomos concretizar com a 

população alvo de forma a continuarmos a ter um papel fundamental 

na promoção do bem-estar, conforto e qualidade de vida, assim como 

direta ou indiretamente no apoio às famílias e cuidadores informais.  

No contexto atual continuaremos a delinear estratégias 

adequadas para fazer face à realidade que vivenciamos, sem nos 

desviarmos do cumprimento da Missão e dos Valores que norteiam os 

objetivos da Instituição. 

Em 2022 manter-se-á o compromisso institucional de 

consolidação permanente da melhoria dos serviços que prestamos, no 

desenvolvimento de novas soluções e estratégias e na divulgação do 

SAD, sempre a pensar nas necessidades da comunidade e dos 

utentes. A gestão e organização do Serviço de Apoio Domiciliário, é 

dividida em cinco grupos de serviço, de acordo com a área geográfica 

dos beneficiários, conjugando da melhor forma os fatores tempo, 

serviços a prestar e recursos humanos. A organização é feita 

quinzenalmente, ajustando diariamente as necessidades de acordo 

com a dinâmica da evolução de cada situação.  

   A programação do plano de intervenção, prevê a concretização 

ao longo do ano em calendarização adequada, tendo em vista 

proporcionar aos utentes diversos benefícios para a sua saúde física, 

bem-estar emocional e social, a prevenção para comportamentos 
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saudáveis, tornando-os participantes mais ativos na promoção da sua 

saúde. Pretende-se contrariar a solidão e o isolamento social. 

Perante a continuação de incertezas e constrangimentos impostos 

pelas consequências da realidade atual o PAA mantem-se aberto a 

novas possibilidades de concretização de atividades. 

 

Plano de Ação /Intervenção  

 
1- Cuidados e Serviços  

 

Atividades/Serviços 
 

Objetivos 
 

Calendariza
ção 

Resultados 
Esperados 

Fornecimento/administra

ção de alimentação 

respeitando as dietas com 

prescrição médica; 

Compra e organização 

semanal; 

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 

no sentido de 

contribuir para a 

melhoria da 

qualidade de vida 

dos utentes. 

Todo o ano 

 

 

 

Satisfação do 

idoso, 

Qualidade do 

serviço prestado; 

Melhoria da 

qualidade de vida 

do idoso; 
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1.1. Animação/Socialização 

 

Os idosos do SAD necessitam que a animação vá ao seu encontro, que seja feita no seu 

domicílio, para não correrem tantos riscos de infeção e também porque já não possuem 

autonomia nem robustez física que lhes permita saírem. O seu quotidiano deve ser 

preenchido com alguma atividade em casa que contribua para se distraírem, 

distanciarem e tornarem a sua vida mais alegre, menos monótona. 

Vamos optar por desenvolver atividades simples, que estimulem a mente e a 

participação em atividades de vida diária e de lazer adequadas à sua situação. Fazê-los 

sentirem-se acompanhados, contrariar a solidão e isolamento em que alguns se 

encontram; privilegiar as conversas nas idas diárias ao domicílio, deixando-lhes um 

sorriso no rosto e o sentimento que alguém os escutou. 

A estimulação da atividade física gera benefícios e ganhos funcionais, a boa disposição 

é benéfica para o sistema imunológico.  

Atividades e serviços 

 

Objetivos 

 

Calendarização Resultados Esperados 

Comemoração dos 

aniversários no 

domicílio 

Contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Estimular a participação  

Contribuir para a autoestima 

positiva e auto valorização  

 

Todo o ano 

 

 

Satisfação do idoso 

 

 

Auxílio 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 

 

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 clínicas 

Sempre que 

solicitado 

 

Satisfação das 

necessidades  

do idoso 

 

Execução/auxílio de 

pequenas reparações ou 

tarefas no domicílio 

Responder às necessidades do 

idoso, 

Proporcionar conforto. 

Sempre que 

solicitado 

Satisfação das 

necessidades  

do idoso 

Cuidados de imagem 
Valorização pessoal e 

autoestima 
A combinar 

Satisfação das 

necessidades  

do idoso 
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1.1.1 Atividades ocupacionais 
 

Atividades 

 

Objetivos 

 

Calendariz

ação 
Expetativas 

 

“Conversas do dia-a-dia” 

 

 

Estimulação cognitiva; 

Promoção da autoestima e 

autovalorizarão;  

Minimização da solidão e do 

isolamento social. 

 

Todo o ano 

 

Contribuir para o 

envelhecimento 

ativo 

 

Exercícios de identificação 

de objetos – recurso ao 

Manual Infinitamente 

Estimulação cognitiva, 

orientação, linguagem, 

raciocínio, informação. 

 

 

Todo o ano 

 

 

Contribuir para o 

envelhecimento 

ativo 

Exercícios de atenção e 

memória – recurso ao 

Manual Infinitamente 

Estimulação cognitiva, da 

atenção, memória, criatividade, 

cálculo mental, informação. 

 

Todo o ano 

Contribuir para o 

envelhecimento 

ativo 

Jogos de motricidade-  

recurso ao Manual 

Infinitamente 

Desenvolvimento motricidade 

(fina e grossa), atenção e 

memória. 

Todo o ano 

em datas a 

combinar 

Contribuir para o 

envelhecimento 

ativo 

 

Exercícios de estimulação 

física no contexto familiar 

 

 

Prevenção contra covid-19 

Promover o exercício e atividade 

física na residência do idoso.  

Combater o sedentarismo. 

Redução do stresse ansiedade 

Melhorar o equilíbrio e 

coordenação motora. 

Todo o ano 

Contribuir para o 

envelhecimento 

ativo 

 

 

 

1.1.2 Atividades socioculturais e de lazer - Passeios /Visitas  

 

Sempre que possível e no sentido de se otimizarem recursos vamos envolver os utentes de 

SAD nas atividades socio culturais e de lazer, passeios, festividades e dias temáticos, 

comemorados nas outras respostas institucionais, proporcionando momentos de interação 

sócio afetiva e garantindo a satisfação dos utentes. 
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1.1.3 Comemoração de dias festivos -2022 

 

2- Acompanhamento Técnico e Social 

 

 

Atividades 

/serviços 

 

Objetivos 

 

Calendari

zação 

Resultados 

Esperados 

 

Visitas 

domiciliárias 

Acompanhamento individual e familiar 

in loco numa lógica de proximidade; 

Diagnóstico aprofundado das 

necessidades mais prementes 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/ resposta ajustada às 

particularidades de cada situação; 

Elaboração conjunta do Plano 

Individual de Cuidados; 

 

Todo o 

ano 

Intervenção 

individual ou familiar 

no sentido de 

promover alterações 

na situação 

Atendimento 

Social a utentes 

e familiares 

Realizar Atendimento/ acolhimento e 

esclarecimento quanto ao 

funcionamento do serviço;  

 

Sempre 

Conseguir responder 

às solicitações da 

comunidade; 

Datas Festas 
Calendariz

ação 
Objetivo 

 

Observações  

    

Páscoa  Abril 

Contribuir para o envelhecimento ativo. 

Fomentar o intercâmbio, a socialização e 

reforço de laços afetivos 

Entrega de lembrança 

Entrega de 

amêndoas 

Santos Populares-

S. João 

Ementa alusiva – 

sardinha assada 

Junho 

Contribuir para o envelhecimento ativo. 

Promoção dos costumes e tradições. 

Reforço de laços afetivos 

Sardinhada 

convívio 

Dia Internacional 

do Idoso- oferta de 

lembrança alusiva 

 

Outubro Contribuir para o envelhecimento ativo A definir 

S. Martinho – 

Ementa alusiva 

confecionada com 

castanhas 

Novembro 

Contribuir para o envelhecimento ativo. 

Fomentar o convívio, a interação e 

reforço de laços afetivos. Promoção dos 

costumes e tradições 

A definir 

Quadra Natalícia-

fazer lembrança 

para oferecer 

Dezembro 
Entrega de uma lembrança a todos os 

idosos do serviço de domicílio 

Depende das 

orientações 
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Atendimento 

presencial e 

telefónico 

 

Avaliação /diagnóstico das 

necessidades; 

Processo de admissão – 

inscrição/Instrução de processo 

individual de utente; 

Elaboração conjunta do Plano 

Individual de Cuidados (PIC);  

Integração em SAD; 

 que 

necessário 

Responder em tempo 

útil às situações; 

Espera-se promover a 

integração social dos 

idosos e seus 

familiares em 

situação de disfunção 

socioeconómica;  

Formação e 

sensibilização 

dos familiares e 

cuidadores 

informais. 

Proporcionar informação e formação ao 

cuidador/família 

Sempre  

que 

necessário 

Responder às 

necessidades da 

família /descanso do 

cuidador 

Articulação com 

a família 

Sensibilizar a rede familiar, quando 

existente, quanto à necessidade de 

assegurar um acompanhamento 

próximo, envolvendo os outros 

significativos no quotidiano do utente;  

Sempre  

que 

necessário 

Promover a 

integração do utente 

na família, 

contribuindo para o 

seu bem-estar afetivo 

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 a 

necessidades 

diversas, 

desenvolvendo um 

trabalho em rede 

concentrado n bem-

estar do utente 

 

3- Coordenação e supervisão do serviço – SAD 

 

 

 

Atividades /serviços 

 

Objetivos  

 

 

Calendarizaçã

o 

 

Expetativas 

Divulgação da Resposta 

Social do SAD na 

Comunidade envolvente 

Dar a conhecer o serviço 

através da distribuição de 

flyers, da internet e redes 

sociais. 

Contactar as várias 

entidades da comunidade 

dar a conhecer o CSSCP 

Todo o ano 
Mais casos 

apoiados 

Angariação de novos 

utentes 

Maximizar a ocupação da 

resposta SAD 
Todo o ano 

Taxa ocupação 

100% 

Realização do PIC para 

cada utente 

Ir ao encontro das 

necessidades do utente 

Intervir e planificar de 

forma personalizada 

No ato de 

admissão 

Personalização e 

adequação dos 

serviços, 
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Melhorar a qualidade dos 

serviços prestados 

 

Reuniões com Direção 

Reuniões com equipa 

Visitas domiciliárias 

 

Mensal  

Quinzenal 

Semanais  

Melhorar o modelo 

de organização de 

SAD 

Solucionar 

problemas 

sinalizados 

Planificação do trabalho 

das equipas 

Organização serviços/áreas 

geográficas 

Discussão de casos AAD 

Quinzenal 

 

Otimização dos 

recursos 

Envolvimento das 

AAD 

Acompanhamento e 

supervisão dos serviços  

 

Acompanhamento técnico 

e social à família  

Avaliação dos serviços 

prestados aos destinatários; 

diagnóstico aprofundado 

das necessidades e situação 

particular de cada utente 

Avaliação e 

aconselhamento de ajudas 

técnicas 

Registo das diligências 

efetuadas  

  

Todo o ano 

Proceder a ajustes 

para colmatar 

eventuais 

descontentamentos; 

Melhorar a 

qualidade da 

prestação de 

serviços 

Ações de formação 

interna/externa 

Promover o 

desenvolvimento de 

competências junto da 

equipa do SAD 

Motivar e qualificar a 

equipa 

Promover o sentido de 

responsabilidade e 

profissionalismo 

Todo o ano 

Melhorar o 

desempenho dos 

colaboradores e 

aumentar a 

qualidade dos 

serviços 

Formação externa 

 

Centro Qualifica Comenius 

Formação Profissional 

RVCC/TAFAC - Técnico 

de Apoio à Família e de 

Apoio à Comunidade 

 

- Capacitar as 

colaboradoras de mais 

“saber ser e saber fazer. 

 - Capacitar para o 

exercício funções 

de cuidar de idosos no 

domicílio. 

- Fazer a sistematização 

saberes e fazeres do 

cuidar, qualificando-os 

para o exercício de sua 

função 

A calendarizar 

Capacitar e 

melhorar o 

desempenho dos 

colaboradores e 

aumentar a 

qualidade dos 

serviços 

 Qualificar os 

nossos profissionais  
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4- Desenvolvimento de parcerias/ estabelecimento de protocolos 

 

Face ao aumento da esperança média de vida e reconhecendo o elevado nível de 

isolamento social dos idosos residentes na zona histórica da cidade do Porto, 

consideramos importante minimizar, o mais possível, as necessidades associadas a esta 

problemática e atenuar a frágil rede de sociabilidade dos nossos utentes. Neste sentido, 

consideramos indispensável investir na articulação com vários recursos da comunidade 

e o estabelecimento de parcerias, para responder às necessidades de recursos existentes 

e aumentar a capacidade de resposta da Instituição.  

       A Instituição vai continuar a dinamizar o voluntariado. As parcerias são essenciais 

para a promoção da inclusão social através da participação dos utentes em diferentes 

contextos e para o desenvolvimento de uma imagem positiva das pessoas que permitam 

utilizar recursos voluntários que assegurem um acompanhamento regular dos utentes 

mais isolados apoiando na realização de algumas atividades e tarefas essenciais ao seu 

bem-estar. Com esse objetivo vamos continuar a articular com a V.O.U (Associação de 

Voluntariado Universitário), projeto iniciado em março de 2019, com paragem em 2020 

e 2021 na sequência dos constrangimentos da situação pandémica. 

O acolhimento será feito na casa dos idosos, numa primeira abordagem facilitada pela 

assistente social responsável pelo sad. 

 

Parcerias/ Voluntariado de apoio a idosos 

Atividade Calendarização Objetivos 

Prestar apoio nas variadas 

atividades instrumentais de 

vida diária (AIVD) 

Todo o ano 

Contribuir para manter o idoso integrado na 

comunidade 

Apoiar em situações de vulnerabilidade 

psicofísica 

Fazer companhia - dar afeto 

e atenção Todo o ano 

Contribuir para a inclusão social 

Contrariar a solidão e ausência de retaguarda 

familiar 

Visitas  Semanais 
Contribuir para a estabilidade emocional e 

segurança 
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5- Recursos  

 

5.1 Recursos humanos Nº 

Diretora de serviços 1 

Assistente Social 1 (100%) 

Ajudantes de ação direta 9 (100%) 

Encarregada geral 1- Afeta a outros serviços 

Administrativo 1-afeta a outros setores 

 

             

       5.2 Recursos financeiros 

Os custos financeiros serão suportados pelo Centro Social da Sé Catedral.  

 

 

6- Avaliação anual 

Com o objetivo de melhorar os serviços garantindo a satisfação dos utentes vamos: 

 

1- Aplicar inquéritos de satisfação aos utentes/famílias, tratar a informação e 

definir medidas para melhorar. 

2- Tratar as reclamações apresentadas. 

3- Fazer visitas mensais ao domicílio onde privilegiaremos a observação direta. 
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Conclusão 

 

          O plano de atividades é um instrumento orientador que visa a concretização dos 

objetivos da resposta social de SAD. 

As atividades a desenvolver ao longo do ano de 2022 deverão corresponder às 

necessidades evidenciadas, motivando a participação ativa de todos os utentes e suas 

famílias, aproximando assim a nossa intervenção das especificidades dos nossos utentes, 

respeitando os seus hábitos, rotinas, histórias de vida, interesses, necessidades, 

potencialidades e serão concretizadas de acordo com os princípios enunciados na 

legislação em vigor. 

        O SAD enquanto serviço de apoio continuado, diário e incitador da autonomia, tem 

o objetivo de complementar as limitações por um lado e de estimular as competências, 

retardando as perdas por outro.  

        O PAA não é um documento estático, está aberto às atividades que surgem e podem 

ser desenvolvidas. 

É uma intervenção focada em minimizar o desgaste dos cuidadores informais 

(família), contribuindo para o saudável relacionamento, qualidade de vida e bem-estar 

do agregado familiar.     

Tentaremos satisfazer as necessidades a as expectativas do público-alvo e 

respetivas famílias com competência, com os cuidados necessários e com a 

responsabilidade partilhada que temos vindo a assumir, tendo como objetivo a prestação 

de um serviço que se deseja de excelência. 


