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Introdução 

O Objectivo deste documento é apresentar o que foram as Actividades vividas 

pelos Utentes do Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2012, bem como os 

trabalhos realizados nos Sectores de Suporte da Instituição. 

Junto se apresentam igualmente as Contas: os recursos angariados e as alocações 

realizadas. 

Como habitualmente, procurou-se apresentar “algo mais” do que apenas os 

números, importantes sem dúvida, mas que não são mais que o suporte da acção 

desenvolvida. 
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Enquadramento Histórico 

O Centro Bem Estar Social Padre Tobias é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, criada no ano de mil novecentos e trinta e cinco e atualmente tem a 

sua sede na Rua Padre Tobias, s/n, em Samora Correia, concelho de Benavente, distrito de 

Santarém. Encontra-se registada sob o nº 11/93, em 12/07, com Estatutos aprovados nos 

termos do Art.º 7º do Decreto-Lei 119/83, de 25/02, na Direcção Geral de Acção Social. 

A sua criação surge da vontade do Padre Pedro Felício Ferreira Tobias, nascido a 

quinze de Agosto do ano de mil oitocentos e setenta e seis, pároco na paróquia de Samora 

Correia, durante o período de 1889 a 1946. 

O Fundador desde sempre desenvolveu o seu trabalho, baseado no espírito de 

fazer bem ao próximo. Esta sua obra teve início, com o acolhimento, na sua casa, de 

crianças, filhos dos rurais e que acompanhavam as mães, quando estas iam para o 

trabalho no campo. A fim de minimizar este transtorno a essas crianças, o Padre Tobias, 

entendeu que as mesmas seriam acolhidas durante o período que as mães se 

encontravam a trabalhar. 

Em paralelo com esta obra, no ano de 1938 fundou o “Lactário de Nossa Senhora 

de Oliveira”, mais uma vez, vocacionado para ajudar as crianças. 

Para dar continuidade à sua obra, o Fundador, entendeu, no ano de 1941 deixar 

testamento, manifestando a sua vontade no sentido do destino da obra criada. 

De todo este trabalho resulta o “Centro de Beneficência a Sopa dos Pobres de 

Samora Correia”, que é incorporado em 1975, na “Casa de Trabalho do Padre Tobias”, 

apresentando esta última, estatutos aprovados no ano de 1948. 

Até ao ano de 1977, esta Instituição, foi caminhando e crescendo gradualmente, e 

nesse ano os estatutos foram alterados, passando a denominação a ser “Centro Infantil do 

Padre Tobias”. 

Em Dezembro do ano de 1985, foi atribuída a esta Instituição a actual 

denominação de “Centro Bem Estar Social Padre Tobias”, e, conforme a vontade do 

Fundador, tem como objectivo principal contribuir para a promoção do Bem Estar da 

população infantil, juvenil e idosa. 
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Para esse fim a Instituição desenvolve seis Respostas Sociais: Creche, Jardim de 

Infância, Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Apoio Comunitário (serviço 

gratuito prestado à comunidade desfavorecida). 

Com vista a cumprir a sua missão, o CBES Padre Tobias vem estabelecendo 

diversas parcerias com múltiplas entidades das quais se destacam a Rede Social do 

concelho de Benavente (projectos de Apoio Comunitário e a Universidade Sénior do 

Concelho de Benavente), a Segurança Social (colaboração no RSI – Rendimento Social de 

Inserção, e no PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), a 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Programa de estágios de enfermagem 

comunitária), o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (Estágios 

Curriculares, Estágios Profissionais e Programa Contrato Emprego-Inserção), bem como 

várias Escolas Profissionais e a Cercima na realização de diversos Estágios. 

 No último ano foi criada a Cantina Social Padre Tobias, no âmbito do Plano de 

Emergência Alimentar lançado pelo Governo através do Instituto da Segurança Social. Foi 

assinado o Protocolo, em Santarém no dia 25 de Outubro, segundo o qual o CBES Padre 

Tobias forneceria até 80 (oitenta) refeições diárias, sete dias por semana, pagas pela 

Administração Central. Rapidamente se verificou que este número não seria suficiente e, 

na renovação do Protocolo, passou para 100 (cem) refeições. Todo este processo foi 

muito útil para rever a organização de várias áreas da estrutura interna da instituição. 

Desde o primeiro dia o Conselho de Administração definiu que a gestão da Cantina Social 

seria completamente interna, como é óbvio aceitando a sinalização de casos de todas as 

proveniências. Em coordenação com a Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de 

Benavente foi assegurado que os critérios de atribuição deste apoio são de todo similares 

no concelho. Foi elaborado o Regulamento próprio e demais impressos. 

Grande mérito tem a equipa da Direção Técnica que sempre conseguiu avaliar as 

situações em tempo útil, fazendo reavaliações mensais ou bimestrais, acompanhando os 

agregados familiares apoiados para que seja um apoio apenas temporário, enquanto as 

dificuldades assim obrigam, mas não permitindo que se torne permanente. 
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Órgãos Sociais 

 No decorrer do ano de 2012 não ocorreram alterações na composição dos órgãos 

sociais. 
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Actividades 

As actividades desenvolvidas na instituição foram-se revelando cada vez de maior 

qualidade, claramente enriquecidas pela formação dada aos vários colaboradores, bem 

como pela sua vontade de fazer mais e melhor. 

Na área das Crianças já se realizaram os primeiros trabalhos preparatórios para a 

Colónia de Férias 2013. É algo que começou a criar uma expectativa muito interessante.  

Na área dos Idosos houve duas grandes novidades: O boletim Eterna Juventude 

lançado no primeiro quadrimestre de 2012 com o número zero, uma aspiração já com 

alguns anos, e que muito tem contribuído para a divulgação das actividades realizadas; e o 

recrutamento de uma nova Técnica Superior de Educação Social, qua já havia realizado o 

seu estágio profissional na instituição, e que veio permitir à Equipa fazer ainda mais e 

melhor. 

Obviamente não podemos deixa de salientar a importância que o grupo de 

Voluntários continua a ter no dia-a-dia da Instituição. 

Com certeza que há muito ainda a fazer nos vários Departamentos. 
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Actividades Crianças 

Durante este ano letivo e visando o projeto Educativo da Instituição, ambicionou-

se, refletir o lugar da escola, as suas potências e o curso na estruturação de uma educação 

intercultural.  

Assim sendo, realçámos os seguintes aspetos que surgiram no decorrer do ano:  

 A Ascensão entre as variadas culturas e a cultura escolar;  

 As Resoluções, que o nosso meio escolar tem oferecido às diversas culturas 

presentes na sociedade;  

 O Aperfeiçoamento das conceções educativas que vão desde, a simples 

convivência entre culturas, à interação cultural;  

 O Papel imprescindível que os educadores usufruíram no melhoramento do 

currículo, e especificamente quando pretendeu-se atender à pluralidade e 

diversidade; 

 As Potencialidades da educação intercultural na regeneração de um 

currículo que concretize o primórdio da “escola para todos”. 

A Temática “Multiculturalidade” tem como ponto fulcral abordar e alcançar a 

importância de socialização, de igualdade e da educação da criança. 

O meio escolar desempenha um papel fundamental na socialização das crianças. É 

neste que se projeta parte da identidade de Ser e de Pertencer ao universo de cada ser, 

mais integral, onde todos se deparam e se dão a conhecer pretendendo mostrar as suas 

origens étnicas, culturais e crenças. 

A Escola é essencial, é um lugar público com a qual a criança faz o seu primeiro 

vínculo social e educativo, deve estar refletido, um espaço para a família, tendo em conta a 

sua importância social e cultural. Assim sendo a Instituição fortalece e proporciona uma 

abertura à participação da mesma. 

O papel da Instituição durante este ano letivo foi o de conseguir e reconhecer as 

diversidades das “distintas culturas" das crianças (o idioma, o vestuário, as artes, as 

histórias, ….), bem como as diferenças da sua cultura (as formas de comunicação, os 

valores, as atitudes, as religiões, a organização e forma de vida, as perceções, ….) e 

descobrir estratégias de integração e crescimento que a todos respeite e a todos envolva. 
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Tendo em conta tudo o que foi referido, os objetivos que foram trabalhados ao 

longo do ano letivo 2011/2012 foram os seguintes: 

 Fomentar o espírito de entre – ajuda; 

 Expandir a perceção de realidades diversificadas; 

 Fomentar a igualdade de oportunidades;  

 Fomentar o respeito pelo próximo; 

 Incrementar o espírito crítico e estético; 

 Oferecer experiências sociais que beneficiem o amadurecimento cívico e 

sócio – afetivo 

 Acionar uma educação de base, ao nível da solidez, de ações de 

sensibilização e informação; 

 Proporcionar a aprendizagem de atitudes independentes, propondo a 

formação de cidadãos, civicamente responsabilizáveis e democraticamente 

intervenientes na vida; 

 Educar para a aceitação da diferença sexual, social e ética da criança; 

 Promover o intercâmbio cultural entre a sociedade educativa e familiar. 

 

Equipamentos em funcionamento ano letivo 11/12 

 

 

  

 Salas Total de salas Total de crianças sala Total de crianças 

Creche 

Berçário (4m aos 12m) 2 19 

96 Sala 12m aos 24m 3 41 

Sala dos 24m aos 36 m 2 36 

Jardim de Infância Pré-escolar 5 25 125 

Total 221 
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Lista de Espera Ano letivo 2011/2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desistências do Ano letivo 2011/2012 

CRECHE - DESISTÊNCIAS - MOTIVO 

Mudança de Localidade 5  

 

JARDIM DE INFÂNCIA - DESISTÊNCIAS - MOTIVO 

Mudança de Localidade 1  

Fator Económico 3  

 

 

  

 Salas Total de crianças Totais 

Creche 

Berçário (4m aos 12m) 30 

130 Sala 12m aos24m 50 

Sala dos 24m aos 36 m 50 

Jardim de Infância 

Sala 3 anos 37 

50 Sala 4 anos 10 

Sala 5 anos 3 

Total 180 



 Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

14 

Metodologia 

A metodologia do trabalho empregado foi metódico e refletido de forma a 

responder às necessidades da criança e da sociedade educativa, respeitando as suas 

distintivas características sociais, familiares bem como a sua faixa etária. 

Todo o trabalho desenvolvido foi elaborado segundo as diretrizes do Instituto da 

segurança social, no que diz respeito às normas da Gestão da Qualidade, aplicadas pelos 

docentes, sendo este trabalho resultado de uma formação exaustiva da coordenação com 

apoio da equipa da auditores, especializados nesta área que nos supervisionou. 

Este plano só funcionou resultando de todo o processo elaborado; nele tentou-se 

organizar o espaço de forma acolhedor e harmonioso, proporcionando a participação da 

criança, com o intuito de satisfazer as suas necessidades. Este plano de desenvolvimento 

teve como objetivo desenvolver a autonomia da criança, valorizando as suas atitudes e 

comportamentos, tais como encontrar e reconhecer a sua identidade, promovendo assim 

deste modo o respeito mútuo facilitando as futuras competências. 

Como metodologia, empregamos a Pedagogia do Projeto tendo como orientação as 

Orientações Curriculares, assim sendo todas as atividades foram planificadas abarcando 

todas as Áreas de Conteúdo e respetivos Domínios e a interligação das sinergias da tríade 

entre criança-educador-família. Estas planificações sofreram ajustamentos tendo em 

conta que as mesmas são flexíveis e vão de encontro à necessidade da criança. 
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Registo das Atividades realizadas no ano letivo 2011/2012 

Meses Temas a trabalhar 

Outubro 
Outono 

Novembro São Martinho 

Dezembro 
Festa de Natal 

Inverno 

Janeiro Dia de Reis 

Fevereiro Carnaval 

 

 

Março 

Dia do Pai 

Dia da Árvore 

Primavera 

Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial 

 

Abril 

Páscoa 

Feira Anual 

 

Maio 

Dia da Mãe 

Desfile Primaveril 

Festa de Finalistas 

 

 

 

Junho 

Dia Mundial da Criança 

Dia do Ambiente 

Verão 

Santos Populares 

Dias Dos Avós 

Festa de Final de Ano 

Julho / Agosto Atelier de Verão 

Mapa de Visitas de Estudo no ano letivo 2011/2012 

 

Dia Mês  Local 

29  Abril Badoca Parque 

26 Maio Quinta de Canha 

12 Maio Jardim Zoológico 

7 Junho Quinta das Margaridas 

28 Junho Portugal dos Pequeninos 
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Registo das Atividades realizadas no ano letivo 2011/2012 
S. .Martinho - Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de Natal – Dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval – Fevereiro 
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Feira Anual – Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile Primaveril V “O Fundo do Mar” – Maio 
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Finalistas – Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial da Criança – Junho 
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Festa Final de Ano – Junho 

 

Passeios 

 

  

 Considerações Finais  

Consideramos fulcral este relatório anual, uma vez que se pretende dar sentido 

prático e objetivo a todas as atividades realizados durante o ano letivo. 

Assim sendo, este relatório foi elaborado pelos coordenadores da Creche e Jardim 

de Infância Padre Tobias, tendo por finalidade que este documento seja uma base 

organizadora de toda as atividades pedagógicas realizadas no ano letivo 2011-2012, 

dotando-o de coerência e de uma intencionalidade de melhorar os próximos anos letivos. 

(Extracto do Relatório de Actividades 2011/12 da Coordenação) 
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Atividades Séniores 

O presente relatório surge no âmbito do trabalho desenvolvido durante o ano de 

2012 nas respostas sociais Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e 

Cantina Social do Centro Bem Estar Social Padre Tobias. 

Pretende também dar conta da realidade da instituição aos mais diversos níveis, 

tais como a caracterização dos utentes, dos serviços prestados, as frequências mensais 

nas diferentes valências, descrição das atividades de animação e de formação realizadas e 

o trabalho desenvolvido no âmbito da ação social. 

Espera-se com este relatório transmitir uma visão geral do funcionamento das 

valências, dando especial ênfase à caracterização dos idosos que as frequentam, assim 

como às atividades desenvolvidas. 

Ambiciona-se que este relatório seja um documento de referência da instituição e 

que através da sua análise, qualquer um possa ter conhecimento da nossa população-alvo 

e do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2012 junto da mesma. 

 

(Extracto do Relatório de Actividades 2012 da Direcção Técnica) 
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34% 

66% 

Distribuição por sexo 

Homens Mulheres 

A resposta social Lar de Idosos 

O presente relatório surge no âmbito do trabalho desenvolvido durante o ano de 

2012 nas respostas sociais Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e 

Cantina Social do Centro Bem Estar Social Padre Tobias. 

Pretende também dar conta da realidade da instituição aos mais diversos níveis, 

tais como a caracterização dos utentes, dos serviços prestados, as frequências mensais 

nas diferentes valências, descrição das atividades de animação e de formação realizadas e 

o trabalho desenvolvido no âmbito da ação social. 

Espera-se com este relatório transmitir uma visão geral do funcionamento das 

valências, dando especial ênfase à caracterização dos idosos que as frequentam, assim 

como às atividades desenvolvidas. 

Ambiciona-se que este relatório seja um documento de referência da instituição e 

que através da sua análise, qualquer um possa ter conhecimento da nossa população-alvo 

e do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2012 junto da mesma. 

 

Distribuição por sexo 

Sexo N.º Utentes % 

Homens 22 34% 

Mulheres 43 66% 

Total 65 100% 

  

De acordo com o quadro acima, na 

valência Lar, a população utente é 

maioritariamente feminina, uma vez que 

representa 66% do universo estudado.  

Este resultado não é surpreendente 

tendo em conta que a esperança média de vida 

continua a ser mais elevada para as mulheres.  
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<65 [65-74] [75-84] > 85 

Distribuição por escalões 
etários 

Homens 

Mulheres 

Escalões etários 

Escalão etário Homens Mulheres Total % 

<65 1 2 3 4% 

[65-74] 5 2 7 10% 

[75-84] 12 17 29 45% 

> 85 4 22 26 40% 

Total 22 43 65 100% 

 

Conforme o quadro acima, a 

incidência maior recai na faixa [75-84], 

sendo este escalão maioritariamente 

ocupado por mulheres (17). 

Imediatamente a seguir com 40% 

encontra-se o intervalo > 85 com 22 

mulheres. 

A média de idades na valência 

Lar é de 81.58 anos, sendo que no 

grupo das mulheres a média é mais 

elevada (83.72 anos) do que no dos 

homens (77.40 anos). 

 

 

Estado civil 

Estado civil Homens Mulheres Total % 

Solteiro 5 3 8 12% 

Casado 3 3 6 9% 

Viúvo 10 33 43 67% 

Div. /Separado 4 4 8 12% 

Total 22 43 65 100% 

 

 



Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

23 

Grau de dependência 

Grau de dependência Homens Mulheres Total % 

Totalmente Dependente 6 15 21 32% 

Dependente 6 16 22 34% 

Semi-dependente 9 10 19 29% 

Autónomo 1 2 3 5% 

Total 22 43 65 100% 

 

Ao analisar o grau de dependência, verifica-se que os grupos dos considerados 

totalmente dependentes e dos dependentes são os que detêm maior número de utentes, 

representando respetivamente 32 e 34% do universo estudado.  

Os idosos semi-dependentes representam um total de 29%, fazendo com o que o 

total de idosos autónomos se fique pelos 5%. 

 Em relação ao ano de 2011, diminuiu consideravelmente o número de utentes 

totalmente dependentes (de 15 para 32%), assim como, diminuiu drasticamente a 

percentagem de utentes autónomos (de 18 para 5%). 

Os utentes considerados dependentes são maioritariamente idosos que fazem 

levante para cadeira de rodas ou cadeirão mas dependem de terceiros para a realização 

de todas as atividades da vida diária. 

O utentes semi-dependentes, por sua vez, são idosos que necessitam de apoio ao 

nível de cuidados básicos como alimentar-se, utilizar a casa de banho (maioria 

incontinente), fazer a higiene pessoal e toma da medicação. Fazem levante durante o dia, 

permanecendo na sala e tomando as refeições à mesa. 

Os utentes considerados autónomos, ingressaram em lar por motivos 

socioeconómicos, como por exemplo falta de condições habitacionais, enviuvarem, não 

terem filhos ou estes residirem longe, sentindo assim, necessidade de supervisão e apoio 

ao nível da alimentação, da higiene pessoal e da toma da medicação. 
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0 10 20 30 

Não sabe ler … 

Só sabe assinar 

Ensino primário 

Ensino secundário 

Nível de Instrução 

Mulheres 

Homens 

Nível de instrução 

Nível de instrução Homens Mulheres Total 

Não sabe ler nem escrever 10 24 34 

Só sabe assinar 6 5 11 

Ensino primário 6 14 20 

Ensino secundário 0 0 0 

Total 22 43 65 

 
 Tendo em conta os valores 

acima descritos, verifica-se que a 

maioria dos utentes do Lar não sabe 

ler nem escrever ou apenas 

frequentou o ensino primário. Nota-se 

também a acentuada falta de instrução 

no grupo das mulheres, representando 

24 indivíduos do universo estudado. 

 

Frequências mensais 

Durante o ano de 2012, a frequência média mensal do lar foi de 65 utentes. 

Apesar de o acordo com a Segurança Social ser para 60 utentes, o lar acolhe 

atualmente mais 6 que se encontram em vagas denominadas extra-acordo, para além 

disso, das 60 vagas em acordo, 15 são cativas de um acordo atípico com a Segurança 

Social denominado Pilar. Nestas vagas são admitidos idosos encaminhados pela 

Segurança Social oriundos de todo o distrito de Santarém. 

 

Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

N.º Utentes 65 65 65 65 66 66 66 65 65 66 66 66 
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Serviços prestados 

A valência lar pressupõe alguns serviços que se encontram ao dispor dos seus 

utentes e que são os seguintes: alojamento permanente; alimentação; higiene; tratamento 

de roupas; serviços médicos e de enfermagem; atividades de animação e assistência 

religiosa.  

 

Tempo de espera 

Na tabela abaixo encontra-se o tempo médio em lista de espera dos utentes 

admitidos, assim como, o período máximo e mínimo. 

 

Média 1020,14 Dias (2 anos e 10 meses) 

Mínima 17 Dias 

Máxima 3197 Dias (8 anos e 10 meses) 

 

Este aspecto explica-se pelas situações de alta necessidade ou de grande risco que 

têm chegado ao CBES Padre Tobias, resultando em admissões por razões sociais. Importa 

referir que, numa “limpeza à lista de espera” efectuada para verificar da vontade de 

entrada, da situação social, ou mesmo das eventuais institucionalizações noutros 

equipamentos, apenas 12 (doze) pessoas referiram que gostariam de entrar de imediato 

se tivessem vaga.  
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Homens 
33% 

Mulheres 
67% 

Distribuição por sexo 

A resposta social Centro de Dia 

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento que consiste 

na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos 

no seu meio sócio familiar. Este tipo de resposta pressupõe que os utentes sejam idosos 

autónomos e participativos, necessitando apenas de algum suporte ao nível da 

alimentação e da higiene pessoal e também ao nível do convívio. O tempo médio de 

permanência nesta resposta social no ano de 2012 foi de 2 anos e 2 meses. 

 
Distribuição por sexo 

Sexo N.º Utentes % 

Homens 18 33% 

Mulheres 37 67% 

Total 55 100% 

 

Como se pode verificar pelo quadro 

acima, a população que frequenta o Centro 

de Dia é maioritariamente feminina (67%). A 

percentagem da população masculina 

aumentou em relação ao ano de 2011 em que 

esta representava apenas 19%, evidenciando 

um aumento no número de homens a 

frequentar esta resposta social (passaram de 

9 para 18). 

 

 

Escalões etários 

 

Escalão etário Homens Mulheres Total % 

<65 4 3 7 13% 

[65-74] 5 7 12 22% 

[75-84] 9 18 27 49% 

> 85 0 9 9 16% 

Total 18 37 55 100% 
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Distribuição por 
escalões etários 

Homens Mulheres 

No que diz respeito à idade dos utentes do 

Centro de Dia, podemos verificar, de acordo com o 

quadro seguinte, que a maioria (49%) se situa no 

escalão [75-84] e os restantes dividem-se 

sobretudo pelos escalões [65-74] e [>85], o que nos 

diz que a população que frequenta o Centro de Dia 

está menos envelhecida que em anos anteriores. 

A média de idades situa-se nos 77 anos, 

sendo que a média no grupo das mulheres é mais 

elevada (79 anos) do que no grupo dos homens (73 

anos).  

 

 Estado civil 

Estado civil Homens Mulheres Total % 

Solteiro 0 2 2 4% 

Casado 4 5 9 19% 

Viúvo 3 29 32 68% 

Div. /Separado 2 2 4 9% 

Total 9 38 47 100% 

 

Grau de dependência 

Atentando ao grau de dependência, verifica-se que a maioria dos utentes é semi-

dependente (46%), tendo-se verificado um aumento deste grupo em relação ao ano de 

2011 em que representavam 30% da população estudada.  

Não se encontram utentes totalmente dependentes, contudo, contrariamente ao 

ano anterior, o número de utentes dependentes, aumentou para 27%, equiparando-se em 

percentagem ao grupo dos autónomos. 

Grau de dependência Homens Mulheres Total % 

Totalmente Dependente 0 0 0 --- 

Dependente 9 6 15 27% 

Semi-dependente 6 19 25 46% 

Autónomo 3 12 15 27% 

Total 18 37 55 100% 
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Nível de instrução 

A maior parte dos utentes só sabe assinar, sendo este grupo representado 

maioritariamente por mulheres. A faixa de utentes que frequentou o ensino primário 

sofreu um aumento em relação ao ano de 2011 talvez motivado pela diminuição da média 

de idades. 

Nível de instrução Homens Mulheres Total 

Não sabe ler nem escrever 1 9 10 

Só sabe assinar 9 18 27 

Ensino primário 8 10 18 

Ensino secundário 0 0 0 

Total 18 37 55 
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Frequências mensais 

A frequência média mensal na valência Centro de Dia foi de 52 utentes o que não 

correspondeu ao acordo com a Segurança Social de 56 vagas. As vagas não preenchidas 

mensalmente justificam-se com a inexistência de lista de espera para esta resposta social. 

O Centro de Dia é uma resposta mais oscilante, pois praticamente todos os meses se 

registam entradas ou saídas quer seja por morte, admissão em lar, recuperação de 

doença, mudança de casa, etc. 

Meses Jan. Fev. Mar Abr. Mai. Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov Dez. 

N.º Utentes 48 51 52 50 59 57 56 57 57 58 55 55 

 
 

Serviços prestados 

Os serviços de que os utentes de Centro de Dia podem dispor são os seguintes: 

alimentação, higiene pessoal, transporte, tratamento de roupas e apoio na saúde. 

O apoio na saúde engloba a administração da medicação, vigilância da tensão 

arterial e diabetes, acompanhamento a consultas ou exames médicos e acompanhamento 

em situações de urgência. Este serviço está incluído na mensalidade podendo ser 

usufruído por todos os utentes que necessitem, os outros serviços atrás enunciados são 

cobrados individualmente, podendo ir até 50 % do rendimento do agregado familiar e 

distribuídos da seguinte forma: alimentação (30%); jantar (5%); higiene pessoal (7,5%); 

transporte (5%) e tratamento de roupas (2,5%). 

Serviços prestados Utentes  % 

Só Alimentação 20 36% 

Alimentação e Higiene pessoal 5 9% 

Alimentação e Transporte 17 31% 

Alimentação, Higiene pessoal e Transporte 8 14% 

Alimentação, Higiene pessoal, Transporte e Tratamento de roupas 1 2% 

Alimentação, Transporte e Tratamento de roupas 2 4% 

Alimentação, Higiene pessoal e Tratamento de roupas 1 2% 

Alimentação e Tratamento de roupas 1 2% 
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Como se pode constatar pelo quadro acima, o “pacote” Só Alimentação detém o 

maior número de utentes (36%), seguido dos pacotes Alimentação e Transporte (31%) e 

Alimentação, Higiene Pessoal e Transporte (14%). 

O número de utentes que usufrui de todos os serviços manteve-se, sendo que o 

número de utentes que apenas tem o serviço de alimentação aumentou. Para além destes 

préstimos, os utentes usufruem de atividades de animação e lazer, tais como convívios 

noutras instituições, passeios e atividades lúdicas diárias. 
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A resposta social Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário teve 19 saídas e 25 entradas durante o ano de 

2012. Conseguiu-se dar resposta aos pedidos de admissão num prazo médio de 5 dias. 

O serviço é atualmente distribuído por cinco equipas: quatro equipas de manhã 

(das 8h às 15h) e uma equipa de tarde (das 15h às 20h). 

Cada equipa é constituída por duas funcionárias que se deslocam ao domicílio do 

utente a fim de fazer higiene pessoal, levar refeições e levantar/levar a roupa. A higiene 

diária engloba muda de fralda, banho semanal, barba, cabelo, unhas e 

levante/mobilização. 

 

Distribuição por sexo 

Sexo N.º Utentes % 

Homens 25 44% 

Mulheres 32 56% 

Total 57 100% 

Como podemos verificar, também nesta resposta se verifica uma predominância do 

sexo feminino, contudo, aqui mais esbatida. É a resposta social com maior número de 

utentes do sexo masculino, o que se poderá dever a um grande número de idosos solteiros 

ou viúvos que recorrem, principalmente, ao serviço de alimentação. 

 

Escalões etários 

Escalão etário Homens Mulheres Total % 

<65 2 7 9 16% 

[65-74] 5 8 13 23% 

[75-84] 9 5 14 24% 

> 85 9 12 21 37% 

Total 25 32 57 100% 

Relativamente aos utentes de SAD a média de idades é de 77 anos, sendo que no 

grupo dos homens a média é de 79 anos e no grupo das mulheres é de 75 anos.  

No ano de 2012 verificou-se uma diminuição na média de idades nesta resposta 

social o que se poderá dever à admissão de alguns utentes jovens. A maioria dos utentes 

encontra-se no intervalo > 85 anos. 



 Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

32 

Estado civil 

Estado civil Homens Mulheres Total % 

Solteiro 2 2 4 7% 

Casado 14 17 31 54% 

Viúvo 4 12 16 28% 

Div. /Separado 3 3 6 11% 

Total 25 32 57 100% 

No que diz respeito ao estado civil, os utentes casados são a maioria do universo 

estudado (54%), seguido pelo grupo dos viúvos que representa 28%. Esta alteração em 

relação ao ano de 2011 (em que a maioria era viúva) poderá explicar-se pelo aumento de 

casais que recorreram aos serviços de SAD. 

 
Grau de dependência 

Grau de dependência Homens Mulheres Total % 

Totalmente Dependente 4 3 7 12% 

Dependente 7 13 20 35% 

Semi-dependente 13 11 24 42% 

Autónomo 1 5 6 11% 

Total 25 32 57 100% 

 

Ao analisar-se o grau de dependência dos utentes de SAD, verifica-se que a maioria 

está numa situação de dependência ou semi-dependência (77%), necessitando de 

cuidados de terceiros para várias atividades da vida diária. 

Os utentes que se encontram ainda com alguma autonomia recorrem ao serviço 

essencialmente pela alimentação, pois já não conseguem confecioná-la quer por motivos 

do foro físico quer mental. 

 
Frequências mensais 

A frequência média mensal na valência SAD foi de 55 utentes, o que não 

correspondeu ao acordo com a Segurança Social de 52 vagas. O SAD é uma resposta mais 

oscilante, pois praticamente todos os meses se registam entradas ou saídas quer seja por 

morte, admissão em lar, recuperação de doença, internamento, etc. 

Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

N.º Utentes 54 54 53 53 60 59 61 61 60 59 60 57 
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Serviços prestados 

Os serviços de que os utentes de Apoio Domiciliário podem dispor são os 

seguintes: alimentação, alimentação ao fim-de-semana, higiene pessoal e tratamento de 

roupas. 

Os serviços atrás enunciados são cobrados individualmente, podendo ir até 60 % 

do rendimento do agregado familiar e distribuídos da seguinte forma: alimentação (30%); 

alimentação ao fim-de-semana (2,5%); higiene pessoal (17,5%) e tratamento de roupas 

(2,5%). 

Serviços prestados 
Total dos 

utentes (53) 
 

% 

Só Alimentação 27 47% 

Só Higiene pessoal 21 36% 

Alimentação e Higiene pessoal 2 4% 

Alimentação, Higiene pessoal e Tratamento de roupas 
(serviço completo) 

5 9% 

Alimentação e Tratamento de roupas 2 4% 

Higiene pessoal e Tratamento de roupas 0 - 
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Atividades 

Atividades de formação 

No início do ano 2012 foi definido como objetivo geral organizar e promover ações 

de formação para os colaboradores, familiares e comunidade em geral e como objetivos 

específicos sensibilizar os colaboradores, familiares e comunidade em geral para a 

temática da pessoa idosa, aprendendo a lidar com as suas principais características; 

contribuir para o desenvolvimento profissional dos colaboradores, incentivando a 

reflexão; promover um conhecimento mais aprofundado sobre a temática da pessoa idosa 

e reconhecer a importância da pessoa idosa na nossa sociedade, pela experiência e 

conhecimento adquirido ao longo do tempo. Como tal criou-se um plano de formação para 

os colaboradores adequado ao contexto e as suas necessidades, tendo-se em conta não só 

as opiniões dos colaboradores, bem como a orientação técnica que devem possuir.  

Na grelha abaixo encontra-se de forma sintetizada as ações de 

formação/informação desenvolvidas ao longo do ano. 

Formação 
Data da 

Formação 
Parceria Destinatários 

Nº de 

Horas 

Primeiros 
Socorros – 

Suporte Básico 
de Vida 

15.02.2012 
16.02.2012 
14.03.2012 

Bombeiros voluntários 
de Samora Correia 

Sensibilizar os 
colaboradores. 

4 Horas, 
total 12 

Cuidados 
Humanos 

Básicos 

28.03.2012 
07.05.2012 

Estudantes da ES de 
Enfermagem de Lisboa, 

com a orientação da 
Enfª Sónia Coelho (USF 

Samora Correia) e a 
Profª Noélia Santos. 

Sensibilizar os 
colaboradores, 

familiares e 
comunidade 

em geral. 

 
2 Horas, 
Total 4 
horas 

Cuidar do 
Cuidador 

23.05.2012 
Prof.ª de Enfermagem 

Noélia Santos 

Sensibilizar os 
colaboradores, 

familiares e 
comunidade 

em geral. 

2 horas 
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Gestão de 
Conflitos 

14.06.2012 
16.06.2012 

Paula Caneira (CBES 
Padre Tobias) e Ana 
Oliveira (CBES Santo 

Estevão) 

Sensibilizar os 
colaboradores. 

2 Horas 

Animação em 
Grandes 

Dependentes 
03.10.2012 

Susana Real, animadora 
sociocultural da Santa 

Casa da Misericórdia de 
Vila Franca de Xira. 

Sensibilizar os 
colaboradores 

e familiares. 
2 horas 

Psicologia do 
Idoso 

30.10.2012 
Dra. Célia, exerce 

funções no GIP da JF de 
Samora Correia 

Sensibilizar os 
colaboradores, 

familiares e 
comunidade 

em geral. 

2 Horas 

Segurança e 
Saúde no 
trabalho 

De 
02.10.2012 

a 
18.10.2012 

Entidade Formadora 
Nersant 

Colaboradores 25 Horas 

Proteção/ 
melhoria do 

ambiente, 
higiene e saúde 

no trabalho e 
direitos na 
atividade 

profissional 

De 
05.12.2012 

a 
28.12.2012 

Entidade formadora: 
unicamente. Formadora 

Ana Ligeiro. 
Colaboradores 25 Horas 

Total 
74 

Horas 

 

Ao longo do ano colocou-se em vigor o procedimento PR03_CBESPT_Formações, 

mais concretamente o preenchimento do MOD CBESPT09_Ficha de Avaliação da 

Formação e o MOD CBESPT11_Avaliação do Formando, ambos os modelos são inquéritos 

por questionário. Esta técnica possui vantagens, tais como, sistematização, maior 

simplicidade de análise e maior rapidez na recolha e análise de dados. 
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Uma vez recebidos os inquéritos por questionários devidamente respondidos 

procedeu-se ao tratamento e análise dos dados por via informática, utilizou-se o SPSS 

para tratamento estatístico.  

De forma a verificar-se o número de participantes encontra-se a seguinte tabela: 

 

 

Procedeu-se ao tratamento estatístico das dimensões “Adequabilidade da ação ao 

formando”, “Conteúdos apresentados face aos objetivos”, “Materiais e documentos de 

apoio”, “Duração e ritmo da ação de formação”, “Relação interpessoal”, “Capacidade 

comunicativa/pedagógica” e “Saberes mobilizados/conhecimentos técnicos”. Porém, de 

forma a não tornar o documento exaustivo estará presente só a dimensão 

“Adequabilidade da ação face ao formando” para que exista a perspetiva dos formandos 

acerca das ações desenvolvidas. 

Assim, através do item “Envolvimento/motivação/interesse” verifica-se que 

segundo os formadores os formandos estavam interessados e motivados na temática que 

estava a ser abordada. O envolvimento dos participantes poderá facilitar a aquisição ou a 

renovação de conhecimentos. 

A
çõ

e
s 

Primeiros Socorros – Suporte Básico de Vida (15.02.2012) Formandos 12 

Primeiros Socorros – Suporte Básico de Vida (16.02.2012) Formandos 10 

Primeiro Socorros – Suporte Básico de Vida (14.03.2012) Formandos 13 

Cuidados Humanos Básicos (28.03.2012) Formandos 23 

Cuidados Humanos Básicos (7.05.2012) Formandos 10 

Cuidar do Cuidador (23.05.2012) Formandos 12 

Gestão de Conflitos (14.06.2012) Formandos 14 

Animação em Grandes Dependentes (3.09.2012) Formandos 20 

Psicologia do Idoso (30.10.2012) Formandos 27 

Segurança e Saúde no Trabalho (De 02.10.2012 a 18.10.2012) Formandos 3 

Proteção/melhoria do ambiente, higiene e saúde no trabalho e 

direitos na atividade profissional 

Formandos 15 
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Imagens da formação “Cuidados Humanos Básicos” 
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Atividades de terapia ocupacional 

 
A terapia ocupacional desenvolvida ao longo do ano de 2012 teve como objetivo 

geral melhorar a qualidade da rotina dos utentes e como objetivos específicos promover 

momentos de terapia ocupacional, de forma a estimular a nível físico, social e psíquico e 

sensibilizar os utentes para a temática da pessoa idosa. Como tal, recorre-se a diversas 

atividades de informação, recreativas e de reabilitação junto dos utentes. 

 

 

 

  



Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

39 

Atividades lúdicas e culturais 

 

Exposição de fotografias nas instalações do Lar 

No segundo semestre de 2012 um filho de uma utente de Lar, que tem como 

hobbie fotografar e expor os seus trabalhos, mostrou interesse em expor nas instalações 

do Lar. A 

 

“Momentos de Reflexão” 

Esta foi uma atividade sugerida pela voluntária D. Soledade que teve início na 

primeira semana do ano. Consiste na leitura de passagens da Bíblia, de versículos, de 

leituras selecionadas pela voluntária com o objetivo de despertar a atenção dos utentes e 

a capacidade de refletir sobre o que ouviram promovendo momentos de partilha e de 

reflexão entre os participantes. 

Realização de jogos da consola Wii nas salas de estar junto dos utentes  

Este equipamento foi emprestado pela voluntária Carla Nunes que o dispõe em sua 

casa e o trouxe algumas vezes para a instituição. Os jogos foram realizados nas duas salas 

de estar e utentes das outras salas foram chamados a participar, no entanto, de forma 

geral, os idosos não mostraram grande adesão em participar pois apesar de parecer 

relativamente fácil exige uma coordenação entre vários botões do comando e foi algo que 

alguns utentes tiveram muita dificuldade em realizar. 

Grupo de voluntariado de jovens das Missões Católicas 

Os jovens frequentaram a instituição entre os dias 13 e 17 de Fevereiro e 

organizaram-se em grupos de 8 a 10 membros que foram alternando a sua permanência 

pelas respostas sociais séniores e infantis.  

Os jovens quiseram observar aquilo que se faz no âmbito da animação e 

complementaram as atividades com vários momentos de música e cantigas em que 

interagiram com os utentes nas várias salas bem como no espaço da enfermaria.  

Acompanharam os idosos na saída do desfile de carnaval pelas ruas de Samora 

Correia. 

Realizaram um teatro e tertúlia de perguntas sobre Samora Correia no espaço do 

recreio da Creche tendo convidado os idosos a estar presentes em simultâneo com os 

mais novos.  
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O feedback dos utentes foi muito positivo pois gostaram muito da presença dos 

jovens e de conversar com tanta gente nova. Gostaram muito também da vertente musical 

relacionada com cânticos religiosos. Os jovens representaram uma lufada de ar fresco 

pelo seu 

dinamismo e 

boa disposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Profissionalizante de Animação Sociocultural  

A instituição recebeu um estágio da Licenciatura de Animação Sociocultural da 

Escola Superior de Educação de Lisboa (estagiária Tânia Matias) que decorreu entre os 

meses de Fevereiro e Maio. As atividades planeadas e realizadas pela estagiária foram as 

seguintes: 

 

Atividade das bandarilhas  

No âmbito dos 

trabalhos manuais a 

estagiária planeou a 

realização de bandarilhas 

com os utentes para 

serem posteriormente 

expostas no stand da 

Feira Anual de Samora 

Correia. Este trabalho 
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Sessões conversas de cafés  

A estagiária organizou três sessões de “conversas de café” convidando três 

personalidades do mundo da tauromaquia e, em cada tarde, a sessão decorria nas duas 

salas de estar com vista a abranger o maior número de utentes possível. 

 

Tarde de fados na instituição  

A estagiária convidou uma fadista 

profissional de Alcochete para vir à 

instituição de forma voluntária. Realizou-

se assim uma bela tarde de fados em que a 

fadista se fez acompanhar por dois 

guitarristas (também eles compareceram 

de forma voluntária). 

 

Tarde no picadeiro da cavaleira Sónia 

Matias  

A última atividade realizada pela 

estagiária foi uma ida ao picadeiro da 

cavaleira Sónia Matias, localizado em Samora Correia, onde os idosos tiveram a 

oportunidade de conhecer o espaço onde treina bem como todos os cavalos com que a 

cavaleira toureia nas praças nacionais e internacionais. 

 

Aulas de ginástica da professora Luísa 

Fonseca  
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Atividades com o ATL Estuda e Brinca 

Desta interação surgiram alguns momentos de convívio em que os meninos se 

deslocaram ao Lar para ensinar aos mais velhos o jogo do Poker. Realizaram-se vários 

encontros até que os meninos deixaram de ter disponibilidade quando se aproximou a 

época dos testes e, desta forma, deixaram de ter disponibilidade para vir.  

 

A.T.L. Miúdos e Companhia  

O A.T.L. Miúdos e Companhia agendou uma 

vinda à instituição e, desta vez, apresentou uma 

nova coreografia que os meninos haviam 

aprendido. A manhã foi de muita animação e os 

idosos gostaram da visita das crianças. 

 

Projeto Intergeracional do agrupamento das escolas de Samora Correia ligado ao 

“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo” 

Os utentes foram convidados a ir à Escola E.B. 2.3. Professor João Fernandes Prates 

para realizar algumas atividades com os alunos e para lancharem com eles. Esta atividade 

contou com a participação de 34 utentes (inclusive com utentes mais dependentes em 

cadeira de rodas) e foi uma tarde muito animada pois os alunos tinham muitos jogos 

preparados e adaptados aos idosos. 

 

Sessão de esclarecimento da G.N.R.  

No mês de Outubro os idosos 

contaram com a realização de uma 

sessão de esclarecimento por parte de 

dois agentes da Guarda Nacional 

Republicana do posto de Samora Correia 

com o objetivo de alertar e sensibilizar 

os idosos, especialmente os utentes de 

entro de Dia, sobre os cuidados que 

devem ter e os comportamentos ou 

situações das quais devem suspeitar. 
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Assinalar as Janeiras na Instituição 
Na primeira manhã de 2012 (dia 

útil) os utentes organizaram-se e cantaram 

as janeiras (uma letra adaptada ao 

contexto da instituição) nos vários 

sectores: cozinha, despensa, lavandaria, 

enfermaria, secretaria e colegas. E na tarde 

do Dia de Reis voltaram a realizar a 

atividade. 

 

Sessão (Re)Vivendo dinamizada pela 

Dr.ª Ana Pena e Enfermeira Sónia  

 
Participação na exposição dos presépios a convite da artesã Maria José  

No mês de Novembro a artesã dirigiu um convite aos idosos e crianças da 

instituição para realizarem um presépio com o objetivo de representar a instituição numa 

exposição anual de presépios na Casa Museu Justino João (em Samora Correia).  

 

Comemoração Dia de Reis / Actividade Inter-geracional  

Tal como planeado, realizou-se uma atividade de culinária nas instalações do Lar 

onde os meninos se dividiram em 5 mesas onde estiveram acompanhados pelos idosos (é 

de salientar que se conseguiu envolver de forma activa alguns utentes senhores). 

 

Participação no Desfile de Carnaval na freguesia de Samora Correia e Baile de 

Carnaval no refeitório  

Para acompanhar os utentes no desfile de 

carnaval fez-se um pedido de colaboração às 

colaboradoras e voluntários, para que se consiga 

levar o maior número de utentes em cadeira de 

rodas e para acompanhar os restantes utentes que 

vão a pé mas que possam precisar de assistência. 

Contou-se com a colaboração de 18 utentes que 

adoraram a experiência, uns já repetentes de anos 



 Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

44 

anteriores outros que participaram pela primeira vez. As pessoas elogiam muito o grupo 

de idosos e estes naturalmente que ficam satisfeitos e alegres de se sentirem alvo de 

atenção positiva. É de salientar que, pela primeira vez, estiveram familiares de utentes a 

assistir ao cortejo carnavalesco e a tirar várias fotografias. 

 

Assinalar o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro 

 

Dia dos namorados e da amizade 

 

Trabalho Manual como lembrança da 

Páscoa 

 
Realização de uma Via Sacra no exterior do 

Lar  

Na semana que antecedeu a Páscoa, 

realizou-se no exterior do Lar uma Via Sacra 

realizada pelo Sr. Padre Carlos e pelas irmãs. 

 

Realização dos trabalhos manuais a serem expostos na Feira Anual de Samora 

Correia 

 

Comemoração do Dia da Mulher 
 

Dia Mundial da Árvore 
No dia 21 de Março, dia da árvore, realizou-se tal como o previsto, uma atividade 

conjunta onde os idosos ensinaram os mais novos a plantar árvores. Os meninos foram ter 

à parte traseira do Lar (que tem vista 

para o recreio dos meninos) e viram 

todos os passos que foram executados 

pelos idosos e ajudaram inclusive a 

colocar terra com pás e a regar os pés das 

árvores. Foi uma manhã muito divertida 

onde interagiram bastante, e foram 
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tiradas várias fotografias para registar o momento. Os idosos perguntaram aos meninos 

que árvores conheciam e que frutos vêm das árvores, perguntaram também o nome das 

partes constituintes de uma árvore (matéria previamente ensinada pela educadora). Os 

meninos perguntaram logo quando seria o próximo encontro o que mostra vontade e 

gosto da parte deles em interagir com os mais velhos.  

 

Dia mundial da Poesia 
 

Dia Mundial da Saúde 

 

Comemoração do Dia da Liberdade (25 de Abril) 

Para assinalar este dia os utentes realizaram vários cravos vermelhos de papel 

(nas semanas anteriores) que foram oferecidos, no próprio dia, às visitas e colaboradoras 

que trabalharam nesse dia. 

 

Comemoração das Aparições de Fátima 
 

Dia internacional das famílias 

 
Comemoração do Dia Internacional dos Museus 
 
Dia Mundial da Criança na zona ribeirinha 

A C.M. de Benavente dirigiu um convite à instituição para que um grupo de idosos 

estivesse presente nas comemorações do Dia Mundial da Criança que se realizaram na 

zona ribeirinha. Fez-se a divulgação do convite junto dos utentes e o grupo que participou 

realizou uma caminhada da instituição até à zona ribeirinha. 

 

Trabalho Manual dos Convites para a festa do 

Dia dos Avós (a entregar aos familiares) 

A festa do Dia dos Avós realiza-se no mês 

de Julho, mas os convites para serem entregues 

aos familiares dos utentes começaram a ser feitos 

por eles no início do mês de Junho. 
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Comemoração dos Santos Populares 

 

Comemoração do Dia dos Avós 
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Dia Mundial da Doença de Alzheimer 

 

Comemoração do Dia do Idoso 

 

Dia Mundial da Alimentação  
 

Dia de São Martinho 

 

Dia Mundial da Diabetes 

 

Comemoração do Natal  

 

Atelier “Mãos na Massa” 

Têm-se realizado esta atividade semanalmente, em que utentes colaboram na 

confeção dos bolos no espaço da cozinha. 

 
Atelier “Conversas à Mesa” 
 

Atelier “Cantinho das Letras” 

Neste atelier procura-se ir ao encontro dos interesses e gostos dos utentes 

havendo vários exercícios para realizar. 

 

Sessões de Cinema 

Foram adquiridos novos equipamentos audiovisuais para as cinco salas de estar 

(LED), e tentou-se ao longo do ano rentabilizar ao máximo estes novos equipamentos 

através da projeção de imagens, vídeos e filmes. 

 

Atividades nas salas adjacentes ao refeitório 

As salas de estar adjacentes ao refeitório também são alvo de animação e tem-se 

realizado algumas sessões de exercício físico ligeiro, jogos individuais como o jogo dos 

cubos, a interpretação dos números nos cartões do jogo do loto, a pintura com tintas e 

pinceis, os quadros magnéticos, etc. 
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Atelier “Mexer é Viver” 

Neste atelier estão inseridas todas as atividades que impliquem movimento e 

energia por parte dos utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemoração dos aniversários dos utentes 

A comemoração dos aniversários é algo muito importante para os utentes. Muitos 

utentes trazem bolos de aniversário e convidam os voluntários para estarem presentes à 

hora do lanche (mesmo que não estejam a colaborar nessa tarde) pois têm muito gosto de 

os ter presentes no momento em que se cantam os parabéns. 

 

Passeios na carrinha  

Nos meses em que o tempo está mais agradável são realizadas saídas em que se 

procura envolver utentes de Lar que não costumem sair com frequência da instituição e 

que mostrem vontade em participar. 
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Passeios e Convívios  

Este ano, tal como o ano anterior, houve sempre a preocupação de dirigir convites 

aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário para que participassem nas saídas 

organizadas pela instituição. 

 

Campanha de solidariedade relacionada com as tampinhas  

A recolha das tampinhas que se conseguiram recolher na instituição por parte dos 

utentes, familiares, colaboradores, voluntários e membros da comunidade, foi destinada a 

ajudar uma jovem natural de Benavente a adquirir uma cadeira de rodas adaptada às suas 

necessidades. A mãe da jovem veio recolher as tampinhas e com este contributo 

conseguiu alcançar a quantidade necessária. 
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Ação Social 

 Cantina Social; Rendimento Social de Inserção e Programa Comunitário de Ajuda 

Alimentar a Carenciados 

 

Durante o ano de 2012 o CBES Padre Tobias deu continuidade à parceria com o 

Centro Distrital de Segurança Social de Santarém. Desta forma, prosseguiu com o trabalho 

desenvolvido no âmbito do Rendimento Social de Inserção e do Programa Comunitário de 

Ajuda Alimentar a Carenciados. 

Durante o ano de 2012 acompanharam-se 16 agregados do Porto Alto 

beneficiários de RSI, através de entrevistas, visitas domiciliárias e atendimentos pontuais. 

No que diz respeito ao PCAAC, a instituição é recetora e mediadora na entrega dos 

alimentos à população de Samora Correia, sendo responsável pela recepção, 

armazenagem, controlo e distribuição dos alimentos. 

 Uma vez que no ano de 2012 se revelou um aumento enorme de produtos, 

diligenciou-se junto da Cooperativa União Samorense no sentido de se realizar a 

distribuição alimentar à semelhança dos anos anteriores. A referida distribuição abrangeu 

260 agregados familiares carenciados da freguesia de Samora Correia. 

A instituição, desde Novembro’12, desenvolve uma nova resposta, denominada 

Cantina Social que consiste em dar apoio aos indivíduos/agregados em carência 

económica e/ou alimentar, através de fornecimento de refeições. 

No mês de Dezembro 2012, foram fornecidas 1968 refeições, correspondentes ao 

apoio a 21 agregados com uma média de 80 refeições diárias. 

De referir também a representação no Núcleo Local de Inserção de Benavente e no 

Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho de Benavente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Actividades e Contas de Gerência 2012 

Cento Bem Estar Social Padre Tobias 

 

51 

Situação Económica e Financeira 

A conjectura atual não tem facilitado a gestão desta grande instituição.  

Ao longo do ano foi crescendo o número de utentes que foi pedindo para a serem 

reavaliados os valores das mensalidades, principalmente por razões que se prendem com 

situações de desemprego. 

O panorama social não é bonito. Nas respostas sociais das crianças são já 59% as 

que pagam apenas a mensalidade mínima. A necessidade de apoio à comunidade levou ao 

aumento do número de refeições previsto no Protocolo das Cantinas Sociais para 100 

refeições diárias. 

Tem havido um aumento de utentes e de inquilinos que têm solicitado o 

estabelecimento de planos de pagamento – têm dificuldades em pagar mas não querem 

ficar a dever. Quando necessário também se recorreu ao contencioso. 

Vai sendo difícil conseguir donativos, mas também os há. 

Mas perante tudo isto vamos continuando a fazer esforços. 

A equipa financeira e administrativa tem feito um trabalho notável em encontrar 

soluções, seja ao nível de novos fornecedores, seja procurando condições de negociação 

mais vantajosas. 
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Considerações Finais 

O Ano 2012 foi Bastante Bom no que se fez e Suficiente na área Financeira. 

Fizeram-se muitas coisas. Mas também surgiram mais coisas para fazer. 

Exemplo flagrante disto mesmo é um projecto que já tem alguns anos mas que é 

muito desejado e cuja necessidade se vem manifestando cada vez mais necessário é o da 

construção da Creche do Porto Belo, no Porto Alto – Samora Correia. O concurso público 

será lançado muito em breve, e prepara-se candidatura a fundos europeus para apoiar a 

sua construção, libertando assim fundos da instituição para outros projectos. 

Por tudo isto o futuro vai-se apresentando desafiador mas bem dentro do nosso 

alcance.  

Acreditamos que fazemos bem e estamos a conseguir. 

O Mérito, sem dúvida, é de todos os colaboradores da Instituição. Tomara que 

houvessem ainda mais meios para que tivessem melhores condições e pudessem fazer 

ainda mais. 

Obviamente que não podemos deixar de reconhecer a importância que as diversas 

parcerias estabelecidas tiveram na nossa acção. 

Em primeiro lugar as autarquias, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, sempre 

presentes, sempre disponíveis. 

Depois, num segundo lugar ex-aequo, todas as outras: a Rede Social, a Segurança 

Social, a Paróquia de Samora Correia, as várias Escolas e ainda, last but not least, todos os 

nossos fornecedores, habituais ou esporádicos. 

A todos um forte Bem Hajam! 

 

Samora Correia, 30 de Junho de 2013 

 

O Conselho de Administração 
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Económica 
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