RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
E
CONTAS DO ANO 2014
PRESENTE AOS ASSOCIADOS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EM 26 DE MARÇO DE 2015

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORROIOS

INTRODUÇÃO
O Relatório de Actividades e Contas está estruturado mediante as linhas orientadoras do Plano
de Actividades e Orçamento e pretende dar a conhecer aos associados as iniciativas realizadas
ao longo do exercício de 2014, em que se deu continuidade ao trabalho já desenvolvido, tendo
sempre presente o cumprimento da missão primordial desta Instituição.
Através deste documento, iremos analisar os resultados alcançados e oferecer uma visão
abrangente das diferentes áreas de actuação da AURPIC, nomeadamente o apoio prestado aos
cidadãos mais vulneráveis ou carenciados e suas famílias, em estreita articulação com a rede de
parcerias protocoladas.
Não obstante ser esta uma IPSS sem fins lucrativos e apesar de estarmos com contexto de
forte contenção económica, foi possível encerrar o ano com um saldo financeiro positivo,
graças ao esforço e empenho dos Corpos Sociais, das funcionárias e de todos aqueles que de
forma generosa colaboraram connosco, ajudando-nos a obter melhores resultados.
ASSOCIADOS
Total de associados em 31 de Dezembro de 2014:
Associados admitidos: 88
Associados desistentes/eliminados: 99
Associados falecidos:
68
Associados efectivos:
2841
Associados auxiliares: 339
Total de associados:
3180
Durante o mês de Outubro estiveram abertas as inscrições para admissão de associados
não reformados, residentes na freguesia de Corroios.
PARCERIAS
Em 2014 a AURPIC manteve uma estreita articulação com diversas entidades:
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Câmara Municipal do Seixal
Junta de Freguesia de Corroios
Segurança Social de Setúbal
Centro de Emprego do Seixal
Banco Alimentar Contra a Fome
Banco de Bens Doados
União das Associações de Reformados do Concelho do Seixal
Rede Social do Concelho do Seixal
Rede Social da Freguesia de Corroios
CNIS/UDIPSS - União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social
Murpi – Confederação e Federação Distrital de Setúbal
Rede de farmácias da freguesia de Corroios, duas clínicas dentárias, uma clinica
médica, três ópticas, uma funerária e uma empresa de produtos congelados

ACTIVIDADES
Resumo das iniciativas realizadas no ano transacto:
Culturais e Recreativas:

















Grupo Coral Instrumental “Os Sempre Jovens”
Grupo de Teatro “As Andorinhas”
Grupo de Cavaquinhos “Os Rouxinóis”
Rancho folclórico “Rancho dos Namorados”
Sessões de fados
Comemorações do Aniversário da A.U.R.P.I.C.
Comemorações do 25 de Abril
Baile da Pinha
Passeios
Colónia de férias em Aveiro/Paço
Sardinhada
Quermesse das Festas de Corroios
Festa de S. Martinho
Festa de Natal do Reformado
Bailes todos os sábados
Passagem de ano
Desportivas:












Aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Corroios
Aulas de ginástica sénior na A.U.R.P.I.C.
Caminhadas
Marchas Populares de Corroios
Dia Municipal do Idoso
Torneio de Sueca e Xadrez
Seixalíadas
Mês do Idoso
Piquenicão Nacional do MURPI
Piquenicão Distrital da Federação do MURPI

Participámos igualmente em acções organizadas pela Câmara Municipal do Seixal, Junta de
Freguesia de Corroios, Confederação do MURPI e Federação Distrital do MURPI.

OUTRAS INICIATIVAS:
 Sessão de Esclarecimento sobre o Frio - Pela Unidade de Cuidados na Comunidade do
Seixal (UCC);
 Ministração da vacina da Gripe no mês de Outubro - Pela Unidade de Cuidados na
Comunidade do Seixal (UCC)
 Sessão de Esclarecimento sobre Diabetes direcionada aos Utentes de Centro de Dia Centro de Saúde de Corroios;
3

 Sessão de Esclarecimento sobre Segurança Individual realizada pela PSP de Corroios
 Participação dos clientes de Centro de Dia no preenchimento de inquéritos para Tese de
Doutoramento de uma aluna do Centro de Investigação e Intervenção Social;

ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL COM OS UTENTES
DA VALÊNCIA DE CENTRO DE DIA

Atividades de Rotina:
Exercitação Motora com a utilização esporádica de bolas e cordas
Hora do Conto com leituras faseadas de autores portugueses
Diversos Jogos incluindo “Só Gestos” e “Bowling”
Atividades de Fim de tarde:
Atelier de Costura
Atelier de Artes Decorativas/Artes Plásticas
Jogos Cognitivos
Intercâmbios Intergeracionais:
Horta biológica Escolar
Jogo do Boccia em parceria com: Cercisa, Jardim de Infância da EB1 J.I. Qtª do Campo,
ATL da EB1 Qtª da Cabouca
Atelier de Páscoa na EB1 nº1 de Corroios
Dinâmicas musicais com: , Jardim de Infância da EB1 J.I. Qtª do Campo, Creche Stª
Teresinha, ATL da EB1 da Cova da Piedade, EB 2/3 de Vale Milhaços
Dramatização da Peça “O Ciclo da Água”: ARIFA, EB1 nº1 de Corroios, EB1 José Afonso
Atelier de S. Martinho
Participação dos alunos da Esc. Secundária João de Barros na Festa de Natal do Centro
de Dia
Atividades Pontuais:
Curso de Iniciação à informática
Animação Individual para utentes com características específicas
Comemoração do Carnaval com a confeção de fatos, máscaras e participação no Desfile
promovido pela Freguesia de Corroios
Dinamização de atividades comemorativas do 25 de Abril: Campeonato de Dominó,
Torneio de Jogo do Burro, Caminhada e Artes Plásticas
Confeção de Papel Maché e adereços para a dramatização “O Ciclo da Água”
Elaboração de Painéis Decorativos e comemorativos ao longo do ano
Execução Gráfica do Jornal Trimestral de Centro de Dia “ As Folhas dos nossos Dias”
(com o apoio da Junta de Freguesia de Corroios na impressão).
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ACÇÕES DE FORMAÇÃO
FORMAR PARA CUIDAR
Teve início uma acção de formação promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade do
Seixal, “Formar para Cuidar”. Tem como objectivo contribuir para a melhoria das competências
das ajudantes familiares do concelho do Seixal, facilitando as redes de comunicação entre os
enfermeiros do ACES e as ajudantes familiares. A primeira formação teve a duração de cinco
meses com a participação de duas funcionárias da AURPIC, ficando em agenda futuras
formações para que outras funcionárias usufruam do mesmo curso.

IMPLEMENTAÇÃO DO MANUAL DE QUALIDADE
Para que a Instituição acompanhe o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da
Qualidade e Segurança das Respostas Sociais desenvolvidas pelo ISS,IP, a União das
Associações do Concelho do Seixal em colaboração com a Câmara Municipal do Seixal,
promoveu a intervenção de melhoria contínua das suas práticas ao abrigo do Sistema NP EN
ISO 9001 2008 e Modelo EFQM Requisitos e o modelo de Excelência de European
Foundation for Quality Management - formação destinada às Técnicas das Instituições pela
entidade Cérebro.
Esta acção de formação teve inicio em 12 de Março de 2014 e terminará em 2015, tendo como
objectivo a implementação de padrões de qualidade necessários para garantir aos cidadãos
acesso a serviços de qualidade que respondam às suas necessidades e expectativas, através da
obtenção de Certificação.

PROTOCOLO
CERCISA
Foi celebrado um acordo de cooperação técnico-pedagógico entre a Unidade de Formação e
Reabilitação da Cercisa.
Teve como o objetivo possibilitar a integração de três formandas em contexto de trabalho nas
instalações da AURPIC. Esta formação decorreu de Fevereiro a Julho sem qualquer custo para a
instituição.
CANDIDATURA
CENTRO DE EMPREGO
Foi realizada candidatura ao Centro de Emprego do Seixal no âmbito das Medidas EmpregoInserção+ para três funcionárias beneficiárias do rendimento social de inserção, sendo-lhes
atribuída uma bolsa de ocupação mensal de montante igual ao valor do Indexante dos Apoios
Sociais (419,22 euros), 90% deste montante é imputado ao IEFP, 10% à Instituição. Foi realizada
uma outra candidatura ao abrigo deste mesmo programa para pessoas com deficiência e
incapacidade em que o IEFP comparticipa a 100%.
Os referidos funcionários têm ainda direito a subsídio de alimentação, transporte e seguro
contra acidentes pessoais, da responsabilidade da entidade empregadora.
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INSTALAÇÕES
Obras, reparações e aquisição de equipamento:
 Reparações nas carrinhas – € 23.675,89
 Reparação armário da aparelhagem sonora – € 473,55
 Reparação grade da entrada – € 460,69
 Porta de correr do armário expositor 1º piso – € 319,80
 Medicar – medicina no trabalho – € 1.598,25
 Qualimais – higiene e segurança alimentar – € 553,50
 Compra de fardas para as funcionárias – € 382,01
 Compra de relógio de ponto – € 1.107,00
 Compra de ar condicionado – € 6.519,00
 Compra de lava cabeças – € 238,31
 Compra de impressora – € 200,11
 Compra de fritadeira – € 1.266,70
Outras reparações e aquisições constantes no relatório anexo.
SUBSÍDIOS
 Subsídio anual da Câmara Municipal do Seixal – € 3.180,00
 Donativos de associados e particulares para a conta Lar – € 3.953,50
 Juros das contas a prazo e ordem – € 10.010,68
Foi solicitado ao ministro do Trabalho e da Solidariedade Social apoio financeiro para aquisição
de três viaturas, uma vez que algumas das que possuímos já têm elevado desgaste,
encontrando-se num estado obsoleto, não oferecendo segurança aos utentes e funcionárias.
CANTINAS SOCIAIS
A fim de minorar o impacto da crise económica que o país atravessa e com o propósito de fazer
face às dificuldades financeiras de muitos agregados familiares, o Instituto de Segurança Social
manteve a necessidade de proceder à renovação das adendas ao Protocolo de Colaboração da
Rede Solidária de Cantinas Sociais Para o Programa de Emergência Alimentar.
Neste âmbito a AURPIC forneceu durante o ano de 2014 29.760 refeições às famílias mais
carenciadas ou em situações de desemprego, mediante comparticipação financeira pela
Segurança Social com valor unitário de € 2,50 por refeição, que perfez um total anual de
74.400€.
RESPOSTAS SOCIAIS DE CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO
Promovendo uma resposta efetiva para as duas valências, a AURPIC articula regulamente com
Instituições de proximidade nomeadamente: Hospital Garcia de Orta e Outros, Centro de Saúde
de Corroios e Seixal, Santa Casa da Misericórdia do Seixal, Centro Paroquial de Corroios, PSP. A
rede de suporte na qual a Instituição se insere permite que em conjunto possamos definir
ações que contribuam para a melhoria dos serviços tornando as valências mais abrangentes.
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LAR
A pedido da Câmara Municipal do Seixal foi elaborado um parecer técnico pela arquitecta da
Segurança Social relativamente ao projecto arquitectónico para construção do lar, tendo-se
realizado uma reunião conjunta com os representantes do Centro Distrital da Segurança Social,
da Câmara Municipal do Seixal e da AURPIC a fim de analisar e recolher contributos para o
programa base do Lar de Corroios.

CONCLUSÃO
Apesar dos constrangimentos sentidos ao longo do ano 2014, consideramos que os objectivos
propostos foram cumpridos e acreditamos que no futuro será possível obter ainda melhores
resultados, garantindo cada vez mais proximidade junto da população idosa. Esta é a nossa
missão desde 1983.
“Não importa se a estação do ano muda...
Se o século vira, se o milénio é outro.
Se a idade aumenta...
Conserva a vontade de viver,
Não se chega a parte alguma sem ela.”

Fernando Pessoa
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