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1. Mensagem da Direção
Caro/a Sócio/a

Findado que está mais um ano de trabalho e chegados que estamos ao mês de março,
há que prestar, e bem, as devidas contas aos nossos associados.

É com grande sentido de responsabilidade e de transparência que os Corpos Gerentes
desta grande Instituição que é o CRIBB fazem a devida avaliação do muito que se fez ao
longo do ano de 2017 ao nível dos seus serviços, equipamentos, projetos e
trabalhadores.

É com grande sentido de sinceridade que assumimos que nem tudo o que foi previsto
no plano de atividades para 2017 foi realizado, mas também há que assumir com
frontalidade que um plano de atividades é isso mesmo – um plano de intenções que se
pretende realizar. E quando o elaboramos, fizemos como total convicção que o mesmo
seria realizado na sua plenitude.

É com grande sentido humildade que assumimos também que acima de tudo há que
reter e valorizar que os compromissos estruturais e mais importantes para a instituição,
utentes sócios e trabalhadores foram cumpridos; e houve muito trabalho que foi
desenvolvido e que não estava previsto em plano de atividades. A gestão de uma
instituição com a dimensão, trabalhadores, utentes como a nossa tem de saber cumprir
o seu plano de atividades, mas também tem que ter a capacidade dinâmica, flexibilidade
e capacidade de reagir no sentido de realizar mudanças, projetos e iniciativas de acordo
com as necessidades e oportunidades do momento mesmo que não esteja previsto e foi
isso que aconteceu ao longo do ano.

É com grande satisfação que ao longo das próximas páginas vai ser possível constatarse o muito que foi alcançado ao longo de mais um ano de trabalho em prol dos nossos
utentes, trabalhadores, sócios e também da comunidade em que estamos inseridos e
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onde nos sentimos tão bem – devolver à comunidade o muito que ela nos dá no dia-adia.
Ao longo do ano de 2017 foram vários os projetos e iniciativas importantes marcado
pelo trabalho que homens e mulheres realizaram ao serviço da terceira idade e também
da infância, não esquecendo nunca a comunidade onde nos encontramos integrados,
sendo que gostaríamos de dar destaque a alguns deles como os que se apresentam em
seguida de forma resumida e mais desenvolvida ao longo do relatório em questão.

Presença e participação na Feira dos Projetos Educativos da Moita com a equipa
multidisciplinar da instituição que uma vez mais apresentou o nosso Projeto Pedagógico
e intergeracional “Era uma Vez os Afetos”.

Pela primeira vez integrámos no âmbito do CLASB a XVI Feira Pedagógica do Barreiro
com stand expositivo e dinamização de ateliês para a comunidade escolar, como o “Tear
dos Afetos”.

Enquanto membros da EAPN de Setúbal, o CRIBB através da sua equipa de ASC integrou
o Projeto “Retratos Tecidos em Manta”, enquadrado no plano de atividades da resposta
de centro de dia, tendo esta iniciativa culminado numa exposição dos trabalhos
realizados, que decorreu entre os dias 16 e 30 de Maio no mercado do Livramento em
Setúbal. De onde se destacam os “álbuns de família” e respetiva manta de retalhos
gigante (agregadora das várias instituições do distrito que se uniram ao projeto), a qual
no nosso caso foi confecionada com a ajuda e saber-fazer de um grupo de utentes. É de
salientar que dos concelhos da Moita e Barreiro o CRIBB foi a única IPSS a integrar o
projeto e a fazer parte da comissão técnica organizadora.

Iniciámos o Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), o
qual tem como objetivo distribuir às pessoas mais carenciadas géneros alimentares,
bem como o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à inclusão
social. Nesta medida iniciamos o apoio a cem beneficiários, representados em quarenta
e dois agregados familiares.
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Numa aposta da importante renovação da frota automóvel da instituição foi adquirida
uma viatura nova Renault Kangoo para o serviço de apoio domiciliário e uma Mitsubishi
L400 para reforçar o transporte de utentes no centro de dia.

De modo a potencializar a intervenção técnica da psicóloga com benefício para os
utentes e serviço de CD e creche, foram adquiridos instrumentos psicométricos de
diagnóstico clínico, funcional e de desenvolvimento, bem como programas
terapêuticos estandardizados direcionados para a melhoria do bem-estar psicossocial
da pessoa idosa e da criança na primeira infância.

É de destacar os esforços empreendidos pela instituição no lançamento do novo projeto
de construção de uma estrutura residencial para idosos – ERPI (lar) no que diz respeito
à elaboração do projeto de implantação e apresentação do mesmo ao presidente da
Câmara Municipal da Moita, aguardando-se a oficialização da cedência do terreno.

Programa de Estimulação Cognitiva – Ginasticamente – que visa promover a
manutenção das funções mentais superiores da pessoa idosa e/ou afetada por
psicopatologia, AVC ou quadros demenciais em fase inicial; prevenir o declínio cognitivo
precoce; contribuir para a melhoria da saúde mental e qualidade de vida dos envolvidos
O projeto “Sons ConVida” é inspirado em técnicas de musicoterapia aplicadas à
gerontologia e demências, onde se procura trabalhar musicalmente temas que fazem
parte da história de vida dos utentes, o que funciona como um catalisador natural ao
nível da terapia cognitiva pelas reminiscências, e permite a promoção da saúde e a
reabilitação cognitiva, ao mesmo tempo que se promove a inclusão social, a cidadania
da pessoa idosa, e se preserva a cultura e memória coletiva através da partilha de afetos
e saberes entre gerações.

Projeto “1,23, Era uma vez …os afetos” ganhou asas e começámos da melhor forma o
ano, reforçando laços entre as diferentes gerações.
Não podemos deixar de agradecer a todos os parceiros, destacando-se o Instituto da
Segurança Social pelo apoio à nossa atividade que pretendemos que seja de excelência
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nas diversas respostas, assim como à Câmara Municipal da Moita pelo apoio às
atividades e, este ano, em particular pelo subsídio atribuído para comparticipação na
aquisição da viatura, e à junta de freguesia da união de freguesias pelo apoio
institucional e logístico prestado ao longo do ano.

2. Organização interna
O Centro dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira tem neste momento a seguinte
missão, visão e valores:

Missão
Desenvolver estruturas sociais de suporte ao cidadão e famílias que promovam o seu
bem-estar e desenvolvimento nas diferentes fases do ciclo de vida contribuindo para a
coesão social da vila da Baixa da Banheira e da região envolvente.

Visão
Ser uma instituição reconhecida pelo elevado padrão de qualidade dos serviços de apoio
à terceira idade e à infância, prestados aos seus utentes, tendo por base o integral
respeito pela dignidade humana, os direitos dos idosos e das crianças.

Valores
O Centro de Convívio dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira adota um conjunto
de valores pelos quais rege toda a sua atividade:
Liberdade
Igualdade
Solidariedade
Humanismo
Confiança
Responsabilidade
Qualidade
Rigor
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Compromissos
Parceiros, Desenvolver relações estáveis
Comunidade, Promover o bem-estar
Colaboradores, Motivar e desenvolver potencial
Utentes e Sócios, Compreender e satisfazer as suas necessidades

3. Corpos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Luís Coelho
1º Secretário: Daniel Justo
2º Secretário: António Beliz

Direção
Presidente: José Capelo
Vice-Presidente: Miguel Jorge
Tesoureiro: Luis Cerqueira
Secretária: Adelina Almeida
Vogal: Esperança Mouquinho

Conselho Fiscal
Presidente: Arlindo Andrade
1º Vogal: Jesuíno Romão
2º Vogal: Susana Lopes
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4. Quadro de pessoal
À data de 31 de Dezembro 2017 a instituição possuía os seguintes trabalhadores:
Categoria Profissional
Diretor de Serviços
Diretora Técnica CD / SAD / Técnica de Ação Social
Diretora Técnica Creche / Educadora
Psicóloga / Coordenação GIP
Educadora
Escriturária
Ajudantes de Ação Direta
Auxiliar de Serviços Gerais
Ajudantes de Ação Educativa
Motorista
Total

N.º
1
1
1
1
1
2
26
1
5
1
40

5. Objetivos Estratégicos

De acordo com os objetivos delineados para o ano de 2017, efetuamos agora uma
descrição do trabalho realizado para cada um dos objetivos definidos:

1- Consolidar e diversificar a aposta na melhoria da qualidade dos serviços prestados
2- Diversificar as fontes de receitas
3- Reforçar os laços com a comunidade
4- Melhorar a comunicação externa
5- Melhoria da capacitação dos recursos humanos

5.1 Consolidar e diversificar a aposta na melhoria da qualidade dos
serviços prestados
Este eixo de atuação é fundamental para se continuar a dar resposta às exigências de
qualidade dos serviços que uma instituição moderna como o CRIBB é deve proporcionar
aos seus utentes, sócios e à comunidade onde intervém.
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Para concretizarmos estes objetivos os trabalhadores assumem um papel essencial
neste processo de modernização do CRIBB, já que representam um capital humano de
elevado valor de quem contamos a melhor colaboração, cujo mérito valorizamos, para
colocarmos a instituição ao nível das melhores práticas e serviços prestados nesta área.
Nesta área devemos destacar os esforços empreendidos pela instituição no lançamento
do novo projeto de construção de uma estrutura residencial para idosos – ERPI (lar).
No inicio do ano foram desenvolvidos trabalhos com gabinete de arquitetura na
preparação do projeto de implantação do equipamento. Em março tivemos uma reunião
com o executivo da Câmara Municipal da Moita, com a presença do Sr. Presidente da
Câmara e da Sr.ª Vereadora Vivina Nunes, onde manifestámos a nossa vontade em
iniciar este projeto, apresentamos o projeto de implantação, tendo sido solicitado à
autarquia a disponibilização de um terreno para o mesmo. O executivo acolheu
favoravelmente a nossa pretensão, estando a instituição a aguardar a formalização da
cedência em direito de superfície do terreno para construção do equipamento. Em curso
decorrem os trabalhos de preparação do projeto, ao nível dos estudos de arquitetura.

5.1.1 Sistema de gestão da qualidade
Em 2017 concluímos o projeto Q+ em Rede promovido pela empresa Replicar que tem
como objetivo a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas Respostas
Sociais mediante a NP EN ISO 9001:2015 e/ou Nível B dos Manuais da Segurança Social,
através do projeto em questão. Não obstante não ter sido possível obter ainda a
certificação, pois é um processo bastante exigente a vários níveis, nomeadamente
financeiro, existe todo um trabalho de preparação e desenvolvimento de documentação
já efetuado e necessário à implementação de um sistema de gestão da qualidade. Esse
trabalho tem permitido identificar oportunidades de melhoria, bem como a intervenção
da Direção e área técnica em melhorias nos processos de gestão com ganhos
significativos em termos do funcionamento da nossa instituição. É um projeto exigente
devido à sua complexidade e que continuará em desenvolvimento tendo como objetivo
final a certificação da nossa instituição.
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5.1.2 Cantina Social
A Cantina Social iniciou o seu funcionamento em novembro de 2012, através do
protocolo estabelecido a 30 de outubro de 2012, com o Instituto da Segurança Social, I.
P., no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais, para o Programa de
Emergência Alimentar.

O principal objetivo deste serviço é colmatar as necessidades de âmbito alimentar, a
indivíduos e/ou famílias socioeconomicamente vulneráveis. A Cantina Social funciona
de segunda a domingo, das 11h45 às 13h30, pela entrega de refeições já confecionadas.
Os destinatários são:


Idosos com baixos rendimentos;



Famílias expostas ao fenómeno do desemprego;



Famílias com filhos a cargo e que se mostrem necessitadas do apoio a que se
destina a cantina social;



Pessoas com deficiência;



Pessoas com dificuldades em ingressar no mercado de trabalho.

De acordo com o disposto no Compromisso de Cooperação, passou-se a uma nova fase
da execução da medida, que garante a focalização da resposta nos públicos-alvo cujo
perfil de apoio alimentar seja absolutamente exigente do fornecimento de refeições
confecionadas.
Desta forma iniciámos o Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC), que tem como objetivo distribuir às pessoas mais carenciadas géneros
alimentares, bem como o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista
à inclusão social.
Nesta medida iniciamos o apoio a cem beneficiários, representados em quarenta e dois
agregados familiares.
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Assim, o número de refeições foi gradualmente reduzido, de outubro a dezembro de
2017, de acordo com a tabela:
Nº de
Novo
protocolo/

Data Inicio

refeições

Nº de

Nº de

Nº de

julho,

refeições

refeições

refeições

agosto e

Outubro

Novembro

Dezembro

85

74

62

Data Fim

continuidade

setembro
Continuidade

01/07/2017

31/12/2017

100

O serviço de Cantina Social apoiou durante o ano de 2017, 75 agregados, abrangendo
um total de 156 beneficiários. Servimos 34077 refeições.
O quadro abaixo apresenta a tipologia das famílias/pessoas abrangidas, assim como as
principais problemáticas que apresentam:

Nº de pessoas abrangidas

Tipologia de pessoas/famílias
abrangidas

Principais problemáticas das
pessoas/famílias abrangidas

Elementos abrangidos pelo
desemprego

Problemas de saúde

84 Agregados
Nuclear com filhos

11

Nuclear sem filhos

10

Alargada

1

Monoparental

13

Unipessoal

49

Desemprego

67

Problemas de saúde

20

Rendimentos

baixos:

-

trabalhador

4

Pensionista

11

RSI

39

Sem rendimentos

26

Subsídios (desemprego)

2

RSI

5

Outro subsídio

5

Sem rendimentos

10
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5.1.3 Gabinete de Inserção Profissional

De modo a serem atingidos os objetivos contratualizados entre o Serviço de Emprego
do Barreiro e a Direção do CRIBB para o funcionamento do Gabinete de Inserção
Profissional (GIP) no ano 2017, foram dinamizadas várias atividades no âmbito das
respostas sociais na área da empregabilidade e orientação profissional. Nesta linha,
destaca-se a realização de Sessões de Informação Coletiva sobre medidas de apoio ao
emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de
competências, cuja população-alvo coincide com as pessoas em situação de
desemprego com inscrição ativa no Serviço de Emprego do Barreiro, e residentes nos
concelhos da Moita e Barreiro. O objetivo destas sessões é informar e orientar os
utentes em termos do desenvolvimento da sua carreira e da inserção no mercado de
trabalho.

Em 2017 para além das habituais sessões de formação sobre Técnicas de Procura Ativa
de Emprego, a coordenadora responsável sensível às necessidades específicas dos
utentes do Gabinete, empenhou-se no reforço do aumentou do número de
atendimentos individuais no que concerne à elaboração de Currículo Vitae, candidaturas
a ofertas de trabalho/procura ativa de emprego, e encaminhamentos para oferta
formativa.

Os quadros abaixo ilustram bem as várias e importantes atividades desenvolvidas pela
coordenadora responsável pelo GIP no âmbito dos vários projetos e protocolos
supramencionados.

Tipo de Atividade

Frequência

Elaboração de Relatórios de
Avaliação

Trimestrais

da

Atividade do GIP enquanto

Descrição
Compilação e análise de dados relativos aos resultados

4

das diferentes atividades do GIP do CRIBB no âmbito da
REBM.

Front Office da REBM
Elaboração do Relatório de

1

Levantamento e registo dos recursos técnicos,
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Mapeamento de Recursos do

materiais e humanos do GIP do CRIBB na base de dados

GIP do CRIBB

dos front offices da REBM.
Resposta escrita a questionários que visam por um lado

Resposta a Questionários de
Avaliação da Atividade da
REBM do ponto de vista do

medir a eficácia e cumprimento dos objetivos
1

estipulados pela REBM e negociados com o IEFP, e por
outro

CRIBB enquanto Parceiro.

aferir

estratégias

e

soluções

técnicas

especializadas que levem à melhoria contínua.

No quadro seguinte podemos verificar a frequência das várias atividades dinamizadas
pelo GIP em que algumas traduzem o número de utentes envolvidos, sendo que é de
notar que no último ano o IEFP, IP passou a adotar um novo modelo de intervenção Modelo de Acompanhamento Personalizado para o Emprego (MAPE) - seguindo a nova
estratégia Política para o Emprego, com novas Medidas de incentivo à empregabilidade,
o que na prática traduziu-se num aumento do número de SICs a desenvolver pelo GIP
para divulgação destas mesmas medidas. No entanto, comparando os resultados de
2016 com os de 2017 deste GIP, e tendo por base a análise da taxa de desemprego,
facilmente se compreende o porquê da frequência de utentes das SICs e TPEs ter
decaído, a resposta reside no acentuado decréscimo da taxa em questão de 12,2% para
8,6 (fonte: INE).

Tipo de Atividade

Nº

Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de
emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na

1221

formação
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora

485

Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego

219

Elaboração de Candidaturas a Projetos CEI/ CEI+ /Medida Reativar/ Medidas Estágio
Emprego/ Emprego Apoiado

18

Receção e registo de ofertas de emprego

21

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego

176
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Colocação de desempregados em ofertas de emprego

20

Apresentação de candidatos a ofertas de estágio emprego

13

Colocação de desempregados em Cursos de Formação Profissional

20

Atendimento/Orientação Profissional utentes RSI

191

O GIP também prestou apoio especializado no âmbito dos diversos processos de
recrutamento e seleção de recursos humanos ocorridos no CRIBB durante o ano 2017.
Neste domínio foram desenvolvidas pela coordenadora do projeto as seguintes
atividades:


Elaboração dos perfis profissionais de Técnica de Serviço Social (estágio);
Animadora Sociocultural (estágio); Auxiliares de Educação; Auxiliares de
Geriatria.



Articulação com o Gabinete de Ofertas do Serviço de Emprego do Barreiro;



Elaboração e organização dos dossiers dos processos de recrutamento;



Elaboração e publicação de anúncios de emprego e estágio no site net-empregos
e divulgação por outros meios;



Aplicação de testes psicométricos para avaliação de candidatos e redação dos
relatórios respetivos para apoio à decisão de seleção;



Participação nas entrevistas de seleção (primeira entrevista de triagem e
entrevistas finais).

Outras atividades desenvolvidas no CRIBB pela psicóloga e coordenadora da Animação
Sociocultural foram:


Orientação de dois estágios curriculares um final de uma aluna do curso técnicoprofissional de Animação Sociocultural e outro de 11º ano ambos da Escola
Profissional Bento de Jesus Caraça e presença na defesa pública dos seus
relatórios e projetos finais de estágio.
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Orientação de Estágio Emprego (IEFP, IP.) na área de ASC afeto ao CD
(Licenciatura).



Orientação de um Estágio Académico de Licenciatura em Animação Sociocultural
(Escola Superior de Educação, IPS).



Integração/representação do CRIBB no Conselho Consultivo da Escola
Profissional Bento de Jesus Caraça, a convite da Direção desta instituição
parceira.



Formadora externa no Projeto D (Dar, Dialogar, Dignificar) – programa de
formação construído pelos técnicos do Grupo de Idosos do CLASM – com as
ações dirigidas à capacitação de ajudantes e técnicos.

5.1.4 Gabinete de Apoio Psicossocial
De modo a potencializar a intervenção técnica da psicóloga com benefício para os
utentes e serviço de CD e creche, foram adquiridos instrumentos psicométricos de
diagnóstico clínico, funcional e de desenvolvimento, bem como programas terapêuticos
estandardizados direcionados para a melhoria do bem-estar psicossocial da pessoa
idosa e da criança na primeira infância. Estas ferramentas aplicadas pela técnica
responsável e com a devida credenciação, tornou possível que aquando da admissão de
novos utentes possa-se avaliar de modo fidedigno o estado mental e funcional do
indivíduo, permitindo aceder às necessidades do candidato nestes âmbitos, e perceber
se os nossos serviços têm ou não capacidade de dar resposta nesse sentido, bem como
no caso de parecer favorável à integração, possibilita traçar um plano individual de
intervenção integrado, que vai facilitar a elaboração do PI do novo utente por parte da
equipa multidisciplinar, nomeadamente nos campos do desenvolvimento cognitivo,
social, moral e emocional, ao nível da estimulação e reabilitação cognitiva, animação e
outras competências superiores. Não obstante, a utilização dos materiais em questão
possibilita também a monitorização, rastreio e diagnóstico precoce de situações
psicopatológicas e disfuncionais no nosso público-alvo, o quer por sua vez torna a nossa
intervenção técnica/clínica mais efetiva ao atuarmos mais rapidamente e de forma
14
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eficaz, interna ou externamente (p.e. sinalização e encaminhando para outros serviços
clínicos especializados).

Atividades desenvolvidas: a) construção em equipa multidisciplinar dos PIs e PICs dos
utentes de CD; b) participação da psicóloga no planeamento e gestão dos trabalhos
necessários à participação do CRIBB na Feira de Projetos Educativos do Concelho da
Moita e na Feira Pedagógica do Barreiro; coordenação e implementação de vários
Projetos Intergeracionais na comunidade educativa; coordenação do Projeto “Retratos
Tecidos em Manta” parceria com a EAPN de Setúbal; coordenação do Projeto de terapia
pela música – “Sons ConVida” cujas sessões semanais são dinamizadas e preparadas
pelo professor Rui Silva; O projeto “Sons ConVida” é inspirado em técnicas de
musicoterapia aplicadas à gerontologia e demências, onde se procura trabalhar
musicalmente temas que fazem parte da história de vida dos utentes, o que funciona
como um catalisador natural ao nível da terapia cognitiva pelas reminiscências, e
permite a promoção da saúde e a reabilitação cognitiva, ao mesmo tempo que se
promove a inclusão social, a cidadania da pessoa idosa, e se preserva a cultura e
memória coletiva através da partilha de afetos e saberes entre gerações; c) Elaboração,
desenvolvimento e implementação de um Programa de Estimulação Cognitiva –
Ginasticamente – que visa promover a manutenção das funções mentais superiores da
pessoa idosa e/ou afetada por psicopatologia, AVC ou quadros demenciais em fase
inicial; prevenir o declínio cognitivo precoce; contribuir para a melhoria da saúde mental
e qualidade de vida dos envolvidos (frequência semanal, técnica responsável –
Psicóloga).

5.1.5 Promover o aumento do número de sócios
Ao longo do ano foram diversas as iniciativas de reforço de proximidade com a
comunidade o que potenciou a admissão de dezenas de sócios.

5.1.6 Grupo Coral Amizade
O Grupo Coral Amizade tem desempenhado um importante papel de dinamização da
vida da instituição mas também de promoção da instituição no exterior, cuja qualidade
15

Relatório de atividades 2017
é amplamente reconhecida pela comunidade, sendo objeto de recorrentes solicitações
para atuações. Pretende-se continuar a reforçar o apoio e promover o número de
presenças e eventos, de modo a levar cada vez mais longe o nome do CRIBB.
Durante o ano de 2017 houve 14 atuações:

- 06 de janeiro – Janeiras – Câmara Municipal da Moita
- 15 de março – Lar SCMAV Alhos Vedros
- 22 de abril – Encontro de grupos corais – CRIBB
- 25 de abril – Comemorações do 25 Abril – Parque José Afonso
- 6 de maio – Atuação no Chinquilho da Baixa da Banheira
- 19 de maio – Atuação na Moita
- 20 de maio – Corroios
- 28 de maio – Picnicão Nacional MURPI – Mora
- 4 de junho - Atuação no Parque José Afonso
- 2 de julho – Picnicão Distrital MURPI Quinta do Conde
- 15 de outubro - Alto do Seixalinho
- 12 de dezembro – Lavradio
- 16 de dezembro – Festa de Natal, CRIBB
- 17 de dezembro – Igreja de São José Operário, Baixa da Banheira

5.1.7 Gabinete de apoio médico
Em 2017 demos continuidade ao funcionamento do Gabinete Médico de apoio aos
associados que necessitam de apoio médico proporcionando consultas, mediante a
devida marcação prévia, aos sócios que o requisitaram.

5.1.8 Apoio nos cuidados de saúde
Mantivemos o apoio aos nossos utentes e trabalhadores através da disponibilização
gratuita das vacinas da gripe, uma mais-valia importante para minimizar os impactos da
gripe no estado de saúde das pessoas pensando no seu importante bem-estar.
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5.1.9 Apostar nas infraestruturas
Em 2017 criámos um novo espaço na instituição – o parque para as crianças da nossa
creche. É um espaço que cumpre os requisitos normativos para que as crianças possam
brincar em segurança.
Ao longo do tempo é normal que equipamentos e edifícios vão sofrendo algum impacto
da sua utilização e também do efeito do tempo. Assim, efetuaram-se diversas
intervenções de manutenção ao longo de todo o ano nos vários edifícios e
equipamentos da instituição reforçando a boa preservação e o bom funcionamento dos
mesmo.

5.1.10 Reforço da frota automóvel
Numa aposta da importante renovação da frota automove da instituição foi adquirida
uma viatura nova Renault Kangoo para o serviço de apoio domiciliário e uma Mitsubishi
L400 para reforçar o transporte de utentes no centro de dia.
5.1.11 Projeto de Segurança Contra Incêndios
Após a conclusão da implementação o projeto de segurança contra incêndios em 2016
recebemos em 2017 a vistoria da ANPC que declarou a conformidade do sistema e
consequente aprovação do mesmo.

5.2 Diversificar as fontes de receitas
Considerando a importância de se diversificar as fontes de financiamento da instituição,
de novas áreas de atuação e a promoção da imagem do CRIBB realizamos ao longo de
2017 um conjunto de candidaturas no sentido de possibilitar o desenvolvimento de
novos projetos. Assim, durante este ano efetuámos candidaturas aos seguintes projetos:
- Prémio Fidelidade
- BPI Solidário
- Frota Solidária – Fundação Montepio
- Prémios Valor Social 2017 – Fundação Repsol
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5.3 Reforçar os laços com a comunidade
Este eixo de trabalho continua bem presente nas diversas atividades que são realizadas
na instituição em termos internos e externos, com o qual se pretende abrir cada vez
mais o CRIBB à comunidade, assumindo o seu papel de referência na Vila da Baixa da
Banheira e no Concelho da Moita e do Barreiro.

5.3.1 Consolidar e aprofundar as parcerias com entidades

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Além do protocolo estabelecido com o IEFP para a atividade do Gabinete de Inserção
Profissional, em funcionamento desde novembro de 2011 desenvolvemos diversas
atividades em parceria com esta entidade, nomeadamente ao nível dos projetos
contrato emprego inserção mais que permite a aquisição de competências e contacto
com o mercado de trabalho por parte de beneficiários do rendimento de inserção
profissional.

Neste ano decorreram dois estágios profissionais, uma na área da animação
sociocultural e outro na área de serviço social.

Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional:

Escola Técnica Profissional da Moita

Mantivemos a parceria com a ETPM através de atividades intergeracionais entre os
jovens estudantes e os nossos utentes de CD.

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

Neste ano acolhemos dois estágios curriculares no âmbito da Animação Sociocultural.
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Continuámos a parceria existente, mantendo a nossa participação enquanto membros
do Conselho Consultivo desta instituição.

Escola Básica do 1º Ciclo Nº6 da Baixa da Banheira

Continuámos a promover atividades e projetos intergeracionais com os alunos da
escola, ao nível do pré-escolar e dos restantes anos de escolaridade.

Movimento associativo
Estivemos representados em muitas das iniciativas para as quais fomos convidados
pelos nossos parceiros do movimento associativo.

Cooperativa RUMO
Mantivemos a parceria com a Equipa RSI da RUMO de modo a responder mais
efetivamente às necessidades dos utentes do CRIBB que são beneficiários do
rendimento social de inserção, que se encontram em risco de exclusão social.
Manter a realização de encaminhamentos (ofertas de emprego, estágios, CEI+,
Formação Profissional) e atendimentos individuais feitos pelo GIP aos utentes da Equipa
de RSI no que toca à procura ativa de emprego e construção de CVs e de Cartas de
Motivação.

5.3.2 Colaborar ativamente nos Conselhos Locais de Ação Social

Como membros do Núcleo Executivo do CLASM participámos nas diversas reuniões
realizadas.

Participámos e colaborámos nas reuniões, grupos de trabalho e nas iniciativas
desenvolvidas pelo CLASM (Moita) e CLASB (Barreiro)

Participação em reuniões plenárias da Rede para Empregabilidade Barreiro Moita
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5.3.3 Participação em estruturas relacionadas com emprego
Contribuímos para a concretização dos objetivos do plano anual de atividades da REBM
através da ação do nosso GIP enquanto front office da rede.

Integrámos através do GIP o recém-criado Grupo de trabalho EMPREGO/Job Matching.

Colaboração do CRIBB em várias atividades da REBM que se coadunam com os nossos
objetivos estratégicos e que são compatíveis com o normal desenvolvimento do nosso
plano de atividades

5.3.4 Voluntariado
Durante o ano de 2017 a Direção do CRIBB desenvolveu trabalho no que diz respeito ao
acolhimento e na potenciação do importante e meritoso trabalho de voluntariado e
nesse sentido acolhemos alguns voluntários, cuja disponibilidade agradecemos e cujo
trabalho foi importante, nas diferentes respostas da nossa instituição.

5.4 Apostar na comunicação externa
Continuamos a desenvolver esforços importantes na comunicação da atividade do
CRIBB com o exterior na promoção das atividades que desenvolvemos para com a nossa
comunidade de forma a aumentarmos a notoriedade que o CRIBB merece e o seu
importante reconhecimento. Neste sentido foram diversas as vezes que o nome do
CRIBB e do trabalho que é realizado interna e externamente foi mencionado em diversos
órgãos de comunicação social regional.

5.4.1 Site www.CRIBB.PT

Mantivemos em funcionamento o site institucional do CRIBB.

5.4.2 Reforçar campanha de promoção da instituição
Estivemos presentes com um stand nas Festas Populares em Honra de São José
Operário, na feira de projetos educativos da Moita e na feira de projetos pedagógicos
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do Barreiro. Em cada um destes locais tivemos a oportunidade de apresentarmos a
nossa instituição, as nossas respostas sociais, os nosso projetos internos e externos,
entre outras informações válidas sobre o CRIBB.

Produzimos um novo folheto de divulgação da nossa instituição.

5.5 Melhoria da capacitação dos recursos humanos
O CRIBB dedica especial atenção ao desenvolvimento das competências técnicas e
comportamentais a um dos seus principais pilares de funcionamento, ou seja, os seus
trabalhadores. Ao longo do ano de 2017 realizaram-se um total de 188H de formação:
Entidade Formadora
Entrajuda
Entrajuda
Entrajuda
Entrajuda
Entrajuda
Entrajuda
Replicar
Replicar
Replicar

Duração
16
8
8
8
14
16
8

Replicar
Replicar

8
8

Replicar

8

Replicar
Replicar
Replicar
VivaMais
VivaMais
VivaMais
Rede Social
Rede Social
Rede Social
Rede Social
Rede Social
Rede Social
Rede Social

8
8
4
4
4
4
4
4
4
12
4
12
4

8

Formação
Análise Financeira e Controlo de Gestão
Coaching Feedback na Liderança
Liderança
Eficácia Pessoal (Gestão do Tempo)
Finanças para não financeiros
Higiene e Segurança no Trabalho
Planificação e Avaliação na Animação: PADAP e Registos
Treinamento Profissional em Otimização Cognitiva para Idosos
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 1 (Planeamento
Estratégico)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 2 (Recursos Humanos)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 3 (Gestão da
Manutenção)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 4 (gestão dos
Aprovisionamentos Compras)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 5 (Gestão da Melhoria)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 6 (Processos Chave)
Formação Modular Q+EM REDE – Módulo 10 (Auditoria Interna)
Primeiros Socorros
Primeiros Socorros
Prevenção Riscos Profissionais
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 1
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 2
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 3
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 4
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 5
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 6
Projeto D – Dar, Dialogar, Dignificar – Módulo 7
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6. Atividades das respostas sociais
Nas páginas seguintes são referidas as atividades de Centro de Dia, Apoio Domiciliário e
Creche.

6.1 Centro de Dia

O Centro de Dia é um espaço de acolhimento, onde se desenvolve um conjunto variado
de serviços adequados aos utentes nas mais variadas condições e etapas das suas vidas,
que visam promover a qualidade de vida da pessoa idosa, assim como atividades que
premeiam a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais,
cognitivas e relacionais tendo em vista a revalorização da individualidade e da sua
contínua autonomia.
No Centro de Dia foram dinamizadas diversas atividades de animação sociocultural, de
acordo com o diagnóstico prévio realizado no mês de Maio, que permitiu avaliar as
condições físicas, sociais e de saúde mental (individuais e coletivas) dos utentes do
Centro de Dia. Esta abordagem permitiu, identificar quais as necessidades específicas de
cada utente (idosos e adultos com psicopatologias e défices cognitivos), quais as suas
forças e recursos, quais os seus verdadeiros interesses e motivações, de modo a traçar
um projeto de intervenção em Centro de Dia, multidisciplinar, sistémico e integrado que
reúna as abordagens biológica (Cuidados de Saúde Primários), psicológica (intervenção
da psicóloga do CRIBB), e social/cultural (equipa de animação sociocultural). Pretendese com esta intervenção eclética, promover projetos de desenvolvimento de
competências biopsicossociais, que estimulem a participação ativa dos nossos utentes,
que conduzam a uma mudança de atitude que se quer positiva perante o ciclo vida e os
seus diferentes desafios, e que permitam que os nossos utentes elevem os seus níveis
de autonomia, autoestima, autoconfiança e autoeficácia necessários ao sucesso do seu
próprio processo de envelhecimento, uma vez que os mesmos são os principais
responsáveis pelo seu próprio bem-estar e pelo sentido que dão à sua existência.
Continuamos a apostar na implementação de uma prática de avaliação e intervenção
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sistemática que coincide com os procedimentos inerentes à elaboração dos planos
individuais dos utentes, o que nos permite conhecer o utente (hábitos, interesses,
expectativas e vivências, níveis de funcionalidade, história clínica e familiar) e definir as
áreas de intervenção a desenvolver de acordo com as suas necessidades, sendo que a
recente aquisição por parte da Direção de vários testes psicométricos contribuiu
significativamente para a elevação da qualidade dos processos de diagnóstico,
monitorização e avaliação dos resultados atingidos.
O princípio base desta resposta é a promoção da autonomia dos utentes, contribuindo
para a permanência dos mesmos no seu domicílio. Para isso prestámos os seguintes
serviços aos nossos utentes:
- Higiene pessoal
- Alimentação
- Tratamento de roupas
- Animação sociocultural
- Transporte
- Assistência medicamentosa (em parceria com a Farmácia Nova Fátima)
- Serviços de saúde (em parceria com os centros de saúde)

Durante o ano de 2017 prestamos serviços de Centro de Dia a 67 utentes, tendo iniciado
os serviços de CD durante o respetivo ano 24 novos utentes.

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes
que frequentaram a resposta de CD, relativamente à idade, género e nível de autonomia
nas atividades de vida diária (AVD).
Estes dados têm como data de referência o dia 31 de dezembro de 2017.
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Utentes por idade e Género a frequentar a
resposta de Centro de Dia
30%

25%

25%

25%

20%
15%

15%

13%

11%

10%
5%

0%

2%

6%

4%
0%

0%
< =60 anos

61 a 69 anos

70 a 79 anos

% homens

80 a 89 anos

>= 90 anos

% mulheres

Gráfico 1 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de Centro de Dia

Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de CD é superior à
dos homens, sendo que a de mulheres representa 58% dos utentes e os homens 42%.
Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se nos intervalos
de 80 a 89 anos de idade, com 40%. Sendo que nas mulheres a percentagem é igual no
intervalo de 70 a 79 anos, representando 25% igualmente.

Média de idades de utentes de CD por género

70
71

mulheres

homens

Gráfico 2 – Média de idades dos utentes de Centro de Dia por género

Relativamente à média de idades não se verifica uma diferença muito significativa,
sendo de 70 anos para as mulheres e de 71 anos para os homens.
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% de Utentes por Nível de Autonomia nas AVD
120%
100%
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banho

vestir-se

utilização de mobilidade Alimentação continência
wc

%utentes dependentes

% utentes independentes

Gráfico 3 - % de utentes por nível de autonomia nas atividades da vida diária

A nível de autonomia nas atividades da vida diária, verifica-se maior percentagem de
número de utentes independentes. Sendo que é na atividade da alimentação que se
verifica a maior percentagem de utentes independentes.
Na atividade do banho verifica-se uma percentagem de 42% de utentes dependentes,
representando assim a maior percentagem de utentes a nível de dependência.

De acordo com os objetivos da resposta de Centro de Dia, foi elaborado o plano de
atividades, que foi desenvolvido nas diferentes áreas: atividades de carácter lúdico –
recreativas; cultural, social, intelectual, quotidiano, desportivo, cognitivo/mental.

Ao longo de 2017 foram diversas as atividades organizadas pelo CRIBB quer
individualmente ou em colaboração com os nossos parceiros:

De acordo com os objetivos da resposta de Centro de Dia e o diagnóstico de
necessidades individuais e coletivas em termos biopsicossociais, foi elaborado o plano
anual de atividades de Animação Sociocultural e de Intervenção Psicológica que integrou
o Plano de Ação, cujas atividades cruzam-se com o projeto pedagógico da nossa creche
“Os Netinhos” através da dinâmica do Projeto Intergeracional “GerAções de Afeto –
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Avós e Netinhos”; funde-se também com outras iniciativas comunitárias como o Projeto
“Retratos Tecidos em Manta” da EAPN Setúbal, as Feiras de Projetos Educativos (CMM)
e Pedagógicos (CMB), o Programa Vivências e Movimento Sénior da CMM, a Festa de
Natal do Grupo para as Questões dos Idosos do CLASB e a I Gincana da Primavera
organizadas pela equipa de ASC do CRIBB e entidades parceiras sob coordenação da
nossa Diretora Técnica de CD e SAD que dirige os trabalhos do Grupo de Trabalho
“Iniciativas Lúdicas e Recreativas” do mesmo grupo do CLASB; entre outras atividades
de caracter lúdico, cultural e social, a saber:


Festa dos Santos Populares (SCMB/GCQI-CMB) – 27 JUN 2017: evento
organizado pelo Grupo concelhio para as Questões dos Idosos do CLASB, que
consistiu num almoço e lanche partilhado (sardinhada), desfile de marchas das
várias instituições participantes e baile.



Tarde Sénior (CMB) – 24 OUT 2017: evento programado pelo CLASB/ Grupo
concelhio para as Questões dos Idosos para celebrar o Dia Mundial da Pessoa
Idosa, a equipa de ASC do CRIBB dinamizou um ateliê de expressão dramática
aberto a todos os presentes (técnicos, utentes) – Teatro Vivo, sensibilizando
para o estigma e capacitando para a empatia e tolerância.



Programa Vivências (CMM) – 14 FEV 2017: evento cultural comemorativo do
Dia dos Namorados dedicado à população sénior – Espetáculo de Teatro
Musical.



Oficina Pé de Dança (CMM) – 6 OUT 2017: Ateliê de danças de salão dinamizado
pela Academia Alma Latina onde os utentes de CD e animadoras participaram.



Seniores a Bordo (CMM) – 6 OUT 2017: Passeio no tejo bordo do Varino



Visita à Quinta do Ouriço (CERCIMB/CMM) – 9 OUT 2017: Ateliê de
culinária/doçaria e convívio entre utentes de CD e jovens da CERCIMB.



Visita Cultural a Campo Maior (CMM) – 10 OUT 2017: Visita ao centro histórico
e ao “Centro de Ciência do Café” envolveu utentes de CD, sócios do CRIBB e
equipa de ASC.



Ateliê de Culinária – “Delícias da Avó” (CC Paragem/CMM) – 13 OUT 2017: a
equipa de ASC e os utentes de CD do CRIBB participaram nesta iniciativa no
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âmbito do “Mês do Idoso”.


Teatro Musical “Velhas no Cruzeiro” (CMM) – 19 OUT 2017



Teatro “Crime em Aldeia Velha” (Universidade Sénior/CMM) – 25 OUT 2017



Baile “Pé de Dança” (CMM) – 27 OUT 2017



Festa de Natal Programa Vivências (CMM) – 19 DEZ 2017

Ao nível do desenvolvimento de atividades intergeracionais, 2017 apresenta-se como
um importante ponto de mudança onde surgem novos projetos, sendo que o projeto
bianual da instituição passa a debruçar-se estrategicamente sobre o tema “Família”,
sendo comum tanto aos trabalhos de ASC a desenvolver em centro de dia como ao nível
da creche, unindo as duas valências e a equipa técnica. Neste sentido o Projeto de
Desenvolvimento Comunitário “Retratos Tecidos em Manta” da EAPN Setúbal, cuja
participação do CRIBB iniciou-se em 2016 ao nível do centro de dia, passa em Setembro
de 2017, no novo ano letivo (2017-2018), a integrar o plano de atividades da creche, e a
congregar as duas gerações de utentes do CRIBB através da partilha e leitura de contos
infantis que constam da bibliografia do projeto e outros ateliês, que servem de mote à
introdução dos vários desafios do projeto em questão cuja implementação tem como
objetivo reforçar as competências das famílias dos utentes (p.e. parentalidade), e
aproximar estas famílias da instituição, com o fim último de fazer florescer os laços entre
gerações e desenvolver a nossa comunidade.
Ainda neste âmbito, surge a implementação de um novo projeto intergeracional em
parceria com a Escola Básica do 1º Ciclo Nº6 da Baixa da Banheira – “Dar ASAS” cujo
objetivo geral do mesmo, traduz-se no significado da sigla “ASAS”: “A”-Afecto; “S”Solidariedade; “A”- Autoestima e “S”- Saber. Pinto & al. (2009) referem que “as práticas
intergeracionais procuram juntar pessoas com um propósito, através de atividades que
as beneficiem mutuamente e que promovam um melhor entendimento e respeito entre
gerações”. Nesta linha as atividades desenvolvidas neste projeto pela equipa de ASC e
psicóloga do CRIBB e com a colaboração do corpo docente da escola são:
1. Jogos tradicionais e dinâmicas de grupo;
2. Ateliês musicais de partilha de canções tradicionais e de jogos de roda
integrados no Projeto Sons ConVida;
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3. Ateliês de culinária;
4. Ateliês de Expressão Plástica;
5. Ateliês de jardinagem e Horticultura;
6. Sessões temáticas de “Conversas sem Idade”;
7. Celebração de datas festivas.

Internamente, a planificação anual de atividades de ASC da resposta de centro de dia foi
largamente cumprida, conforme registos anexos, sendo que se deve destacar a
complexidade, abrangência e solidez dos âmbitos de intervenção trabalhados
semanalmente, traduzidos pelos vários planos de atividades semanais, e que
contribuem significativamente para o aumento dos níveis de bem-estar e
desenvolvimento pessoal do público-alvo ao irem de encontro às necessidades e
interesses diagnosticados.
O quadro abaixo apresentado sistematiza aquilo que é a dinâmica semanal em termos
da frequência e tipologia das atividades dinamizadas, onde se inclui o domínio das
expressões artísticas (expressão plástica; expressão musical – Projeto de Musicoterapia
“Sons ConVida”); domínio terapêutico e reabilitativo (Programa de estimulação
cognitiva “Ginasticamente”); domínio psicossocial e psicomotor; domínio cultural,
lúdico e desportivo (Modalidade de Boccia Sénior).

2ª Feira
9h30 – 10h00

Dinâmicas de Grupo

10h10 - 11h45

Ginástica Geriátrica/
Torneio de Boccia Sénior
(Mensal)

10h10 – 11h00

Projeto Interg. “Avós e
Netinhos” (Quinzenal)

3ª Feira
Ateliê de
Expressão
Plástica/
Manualidades

11h00 – 11h40

14h30 – 15h30

Baile Semanal

Dinâmicas
de
Grupo
de
Desenvolvimento
Psicossocial

4ª Feira

5ª Feira

Ateliê de Jogos
de Estimulação
Cognitiva

Dinâmicas de
Grupo – Jogos
cooperativos

Ginástica
Geriátrica
“Movimento
Sénior” (CMM)

Projeto
“Conversas com
Aroma a Poesia”/
Ateliê
Escrita
Criativa
(quinzenal)
Ateliês
de
Desenvolvimento
Psicossocial

Ateliê de
Expressão
Plástica

6ª Feira

Ginástica
Geriátrica

Projeto Terapia
pela Música “Sons
ConVida”
Programa
de
Estimulação
Cognitiva
“Ginasticamente”
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6.2 Serviço de apoio domiciliário
Através do serviço de apoio domiciliário demos resposta a pessoas em situação de
dependência, garantimos a satisfação de necessidades básicas e específicas, apoio nas
atividades diárias da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. Este conjunto de
serviços foi prestado no domicílio habitual de vida do utente, contribuindo para a
promoção e a prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento.

O SAD disponibilizou uma oferta de serviços diversificada, cujo acesso corresponde à
concretização de direitos de cidadania. Garantimos o acesso a serviços de qualidade,
adequados à satisfação das suas necessidades e expetativas.

A qualidade de intervenção é uma exigência a ter em conta na gestão da resposta social,
nomeadamente:


Ter em consideração o superior interesse das pessoas e situação de
dependência. Há que estabelecer uma forte parceria com o utente/familiar, a
fim de recolher a informação necessária sobre as necessidades, expectativas,
capacidades e competências, para se poder delinear o plano de desenvolvimento
individual;



Desenvolver cuidados ao nível da qualidade das relações que o utente
estabelece com os colaboradores do SAD;



Reconhecer que todos os utentes necessitam de se sentir incluídos, ter um
sentimento de pertença, de se sentir valorizados e importantes para aderir ao
processo de cuidados;



Compreender a individualidade e personalidade de cada utente, de forma a criar
um ambiente que facilite a interação, a criatividade e a resolução de problemas.

Assim, os objetivos do SAD visam proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento
individual dos utentes, num clima de segurança afetiva, física e psíquicas, durante o
tempo de utilização da resposta social., através de um atendimento individualizado e
personalizado, de estreita colaboração com as pessoas próximas, quando existente e
desejável pelo utente.
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Os utentes do SAD usufruíram de serviços permanentes e adequados à sua situação, à
satisfação das suas necessidades básicas, nomeadamente no que concerne aos cuidados
pessoais e de saúde (cuidados de higiene e imagem, assistência medicamentosa),
alimentação e nutrição (fornecimento de refeições e apoio na alimentação), apoio social
e apoio nas atividades da vida quotidiana (higiene habitacional, lavagem e tratamento
de roupas, acompanhamento ao exterior e apoio na aquisição de bens e serviços).

Garantimos os seguintes serviços:
Higiene Pessoal – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de higiene
pessoal, de acordo com os serviços contratualizados de cada utente.

Alimentação – Garantimos diariamente a cobertura das necessidades de refeição,
respeitando a nível de restrições alimentares.

Higiene Habitacional – Asseguramos semanalmente a higiene da habitação de cada
utente. Conseguimos assegurar, também, a manutenção do espaço em que o utente se
encontra, diariamente.

Tratamento de roupas – asseguramos semanalmente a higiene das roupas dos utentes.

Assistência medicamentosa

– Asseguramos diariamente toda a assistência

medicamentosa prescrita pelo médico.

Serviços de socialização – Asseguramos diariamente o convívio e dialogo com os utentes
através das visitas das ajudantes de ação direta.

Visitas da Técnica – Realizou-se mensalmente visitas de acompanhamento a cada
utente. Realizaram-se também visitas com outra periodicidade, sempre que se verificou
essa necessidade, assim como a visita para avaliação diagnóstica de integração nos
serviços.
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Apoio psicossocial – Foram prestados apoios aos utentes e familiares, sempre que
necessário e por solicitação dos mesmos. Realizou-se atendimentos aos familiares e
utentes, assegurados pelos técnicos superiores da instituição (Assistente Social,
Psicóloga e animadora sociocultural)

Conseguimos garantir a qualidade dos serviços prestados, através de visitas de
acompanhamento, aplicação de questionários para avaliar a satisfação dos utentes,
tendo em vista a melhoria dos serviços prestados.
Este acompanhamento mais próximo foi possível, devido à contratação de mais um
técnico para dar apoio a esta resposta.

Durante o ano de 2017 prestamos serviços de apoio domiciliário a 100 utentes, tendo
iniciado os serviços de SAD durante o respetivo ano 30 novos utentes.

Os gráficos abaixo apresentados demonstram as percentagens de número de utentes
que frequentaram a resposta de SAD, relativamente à idade, género e nível de
autonomia.
Estes dados têm como data de referência 31 de Dezembro de 2017.

% de Utentes por idade e Género a frequentar a resposta
de Serviço de Apoio Domiciliário
28%

30%

24%

25%

18%

20%
15%

11%

10%
5%

6%
1% 1%

4%

6%

1%

0%
< =50 anos

50 a 64 anos

65 a 79 anos

% homens

80 a 89 anos

>= 90 anos

% mulheres

Gráfico 4 – % de utentes por idade e género a frequentar a resposta de SAD
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Verifica-se que a percentagem de mulheres a frequentar a resposta de SAD é superior à
dos homens, sendo que a de mulheres representa 65% dos utentes e os homens 35%.
Verifica-se também que a representação maior de utentes encontra-se no intervalo de
80 a 89 anos de idade, 42%. A maior representação de mulheres encontra-se no
intervalo de idades de 65 a 79 anos, representando 28% das mulheres.

% de utentes por serviços de SAD

39%

48%

49%

72%

48%

11%

8%
higiene pessoal

higiene habitacional

tratamento de roupas

alimentação

medicamentos e fraldas

serviços de socialização

diligências

Gráfico 5 – % de utentes por serviços prestados de SAD

No que respeita a serviços de SAD, com maior representatividade temos os serviços de
socialização e higiene habitacional. A higiene pessoal é o terceiro serviço que abrange
mais utentes, representando 48%, assim como a alimentação igualmente.
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% de Utentes por Nível de Autonomia nas AVD
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43%

10%

banho

vestir-se

utilizaçao de mobilidade
wc

% utentes dependentes

alimentação continência

% de utentes independentes

Gráfico 6 – % de utentes por nível de autonomia nas atividades da vida diária

A nível de autonomia nas atividades da vida diária, verifica-se maior percentagem de
número de utentes dependentes. Sendo que é na atividade da alimentação que se
verifica a maior percentagem de utentes dependentes. Sendo que foi tido em conta
todos os utentes que beneficiam de apoio para a preparação das refeições assim como
na sua administração.
Na atividade do banho verifica-se uma percentagem de 65% de utentes dependentes,
representando assim a segunda maior percentagem de utentes a nível de dependência.

6.3 Creche
Este relatório pretende apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
educativo da Creche “Os netinhos”, assim como as atividades desenvolvidas no âmbito
do projeto intergeracional das respostas sociais de Creche e Centro de Dia do Centro
dos Reformados e Idosos da Baixa da Banheira (CRIBB).
Serão alvo de análise e reflexão as atividades desenvolvidas no período compreendido
entre janeiro e dezembro de 2017 que passamos a apresentar-vos.
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Em janeiro, o projeto “1,23, Era uma vez …os afetos” ganhou asas e começámos da
melhor forma, reforçando laços entre as diferentes gerações.
Os utentes da creche puseram as “mãos na massa” e confecionaram um “mini bolo-rei”
que distribuíram no dia dos reis, quer pelos utentes do Centro de dia, quer pelas famílias
dos mesmos e que tornou ainda mais doce a relação de afeto que estes têm entre si.
Na primeira “Hora do Conto” do ano, ainda para celebrar o dia dos Reis, a equipa da
creche dramatizou a história dos Reis Magos, a que se seguiu um lanche convívio entre
a Creche e o Centro de Dia que contou com a participação dos alunos da Escola Técnica
Profissional da Moita, que confecionaram umas deliciosas iguarias para partilhar com
“grandes e pequeninos”.
Também fomos presentados pelo Coro da “Amizade”, dirigido pelo maestro Rui, que nos
cantou “as Janeiras”.
Antes do final do mês, a equipa da Creche dinamizou a história “Elmer e o avô Eldo” que
nos remetia para a importância do respeito pelos mais velhos e pela valorização dos
seus conhecimentos e da sua experiência de vida.
No final do mês, realizámos a habitual reunião de Pais para fosse feita uma avaliação
do trabalho pedagógico do 1º trimestre.

O mês de fevereiro é sempre identificado como o mês do amor, da amizade e dos afetos.
E, assim sendo, não poderíamos deixá-lo passar sem desenvolver as mais diversas
atividades em prol destes temas.
Começámos com a comemoração do São Valentim- que aqui denominamos como “dia
do Amigo” – em que dinamizámos na “hora do conto” a história “o lobo que queria ter
uma namorada” com fantoches, que nos falava da importância e riqueza de todos
sermos diferentes e de gostarmos dos outros pelo que são e não pelo que esperamos
deles. Acabámos com uma dança entre pequenos e graúdos.
Os meninos da Creche ofereceram aos idosos um pequeno coração em cartolina que
desenharam. E os idosos presentaram-nos com muitos abraços cheios de mimo.
Também assistimos a filmes sobre a amizade, aprendemos a canção “eu tenho um
amigo” e até promovemos “o dia do vermelho” - cor do coração e dos afetos.
Fevereiro foi ainda mais especial porque o CRIBB comemorou o seu 42º aniversário com
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um lanche especial e um bolo delicioso (e gigante) que todos adoraram.
Os meninos da Creche ofereceram à sua instituição um pequeno cartaz com o título:
“Aqui sou feliz!”
Consciente do seu papel social, o CRIBB, através da nossa resposta social de Creche,
recebeu uma aluna 11ºCurso Profissional de Animador Sociocultural da escola Bento de
Jesus Caraça que veio realizar um estágio em contexto de Creche com a duração de 3
meses.
Para terminar o mês, recebemos uma visita muito especial, o Palhaço Cotonete.
Descobrimos que muitos dos amigos pequeninos têm medo de palhaços e de máscaras
e, assim sendo, trouxemos esta personagem para nos ajudar a desmistificar estes medos
e a ultrapassar os mesmos.
Ainda em fevereiro tivemos a visita de um fotógrafo profissional que veio fotografar os
utentes da creche com as suas máscaras de Carnaval.

Esta temática do carnaval prolongou-se para o mês de março que começámos com um
animado passeio “Carnavalesco”, partilhado entre os utentes da Creche e os utentes do
centro de dia.
Os pequeninos com as suas máscaras, que os transportavam para o mundo do faz de
conta, e os graúdos com os seus adereços divertidos e coloridos que os transportavam
para o mundo da alegria. Todos se divertiram, atiraram serpentinas e passearam pelas
ruas da Baixa da Banheira de mão dada provocando sorrisos a todos os que os viam
passar.
Terminámos a temática do Carnaval com um animado baile de máscaras no centro de
dia em que gastámos muitas energias a bailar e a ser feliz!
Na semana seguinte, tivemos outro dia especial para comemorar: o dia internacional da
Mulher. Fizemos umas flores bonitas e coloridas e oferecemo-las às mulheres da nossa
vida (mães, avós, irmãs…).
A “hora do conto” foi preenchida pela história “O crocodilo e o amor de uma vida”.
Esta história de amor entre uma girafa e um crocodilo ensina-nos de forma informal que
quando se gosta de alguém as diferenças que existem podem ser transformadas em
aspetos positivos e que essas mesmas diferenças podem ser motivo de união e não de
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separação.
Para além desta ideia subjacente, trabalhámos conceitos de tamanhos e texturas e
fizemos gráficos de altura (atividades que contribuem bastante no desenvolvimento do
pensamento logico matemático).
Aproveitámos o facto de termos ido semear tomates na nossa horta pedagógica, e dos
avós de um dos utentes nos ter enviado alguns tomatinhos cherry (vermelhos), e
fizemos um delicioso doce de tomate que distribuímos pelas famílias dos utentes.
Outro dia especial que comemorámos foi o “dia do Pai”. Os utentes fizeram uma linda
prenda para o pai com pauzinhos de madeira: um puzzle com uma fotografia da criança,
confecionaram um delicioso bolo de laranja e, como não poderia deixar de ser,
convidaram os papás para virem partilhar não só os momentos de afeto e boa disposição
que se viveram nesse dia, mas também, estas surpresas que emocionaram muitos dos
pais presentes.
Março trouxe-nos, também, a primavera e o seu cheirinho bom a flores a desabrochar.
Para comemorar este regresso do sol e do calor, de que gostamos tanto, a equipa da
Creche, com a ajuda da sua estagiária do 11º ano do Curso de animação da Escola Jesus
Bento Caraça, dinamizaram a “hora do conto” com uma história sobre a Primavera e o
ciclo de vida das flores (desde a semente até à flor), falando da importância do sol e da
água no desenvolvimento das mesmas.
Os utentes da Creche construíram também vários elementos primaveris com que
decoraram a Creche que ficou ainda mais bonita: flores, pássaros e a árvore da
primavera gigante. Explorámos igualmente várias lengalengas, canções, histórias e
poesias alusivas a esta estação do ano.
Para terminar o mês fomos à nossa horta pedagógica colher umas alfaces deliciosas e
tenrinhas que comemos ao almoço.

O mês de abril começou com uma despedida. A aluna que recebemos do 11º ano do
Curso Profissional de Animação Sociocultural da Escola profissional Bento de Jesus
Caraça terminou o seu estágio e os amigos pequeninos fizeram uma prenda especial
para que a mesma possa recordar a passagem por esta instituição tão especial com
carinho. Prenda esta que foi recebida com muitos abraços e lágrimas já de saudade.
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Neste mês continuámos a explorar a temática da Primavera e, nomeadamente, através
da observação de imagens reais de diversos animais, legumes e frutos da época
proporcionámos a aquisição de novos vocábulos e de aperfeiçoamento da linguagem.
A primeira “hora do conto” do mês foi dinamizada pela equipa do centro de dia, que nos
contou a história do pintainho “Artur”. Através desta história aprendemos o ciclo de vida
do pintainho, desde que a galinha põe o ovo, até que rompe a casca do ovo quando está
prontinho para “nascer”. Os utentes do centro de dia ajudaram os utentes da creche a
construir pintainhos a partir de ovos de esferovite. Uma atividade de expressão plástica
que correu de forma muito animada e participativa por parte de ambos os grupos. Estes
pintainhos foram, posteriormente, oferecido às famílias dos utentes da Creche.
Esta história foi também o mote de partida para a temática da Páscoa.
Aprendemos canções e lengalengas, observámos os ovos crus e ovos cozidos (mas só
provámos estes últimos).
Enfeitámos caixas de ovos de cartão e pintámos ovos (que as famílias dos utentes nos
trouxeram vazios) com muitas cores que ficaram lindos e que oferecemos aos utentes
do centro de dia.
Por sua vez, os utentes do centro de dia ofereceram-nos uns coelhos de tecido lindos
que todos adoraram.
A data de 25 de Abril deu origem a um projeto a que chamámos de “A liberdade é…”.
Era importante traduzirmos para os meninos a importância desta data, mas era-nos
difícil explica-lo por palavras.
Então passámos aos atos. Este projeto sobre a liberdade permitiu que os utentes da
Creche se pudessem exprimir (ainda mais do que já fazem habitualmente) através da
arte, das expressões e dedicámos uma quinzena à exploração de espaços e materiais.
Explorámos o espaço interior e exterior da instituição. Fizemos pintura em cima de
espelhos grandes onde a criança se podia visualizar a si, ao seu corpo e aprender a usar
o mesmo como meio de expressão, de arte. Usámos giz, tintas e materiais de desenho
e pintura diferentes, brincámos com caixas grandes e pequenas, construímos,
destruímos, voltámos a construir e a destruir com areia, massa de modelar, massa de
farinha e sal, etc.
Os utentes da Creche puderam sentir que a Liberdade é poderem expressar-se de
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diferentes formas, em diferentes espaços, com diferentes pessoas e sem medo de o
fazerem.

O mês de maio, mês em que se comemora o dia internacional da família, não podia
passar sem se falar sobre este tema tão importante no dia-a-dia e na vida dos utentes.
Começámos o mês com a participação das mães na comemoração do “dia da mãe”. Os
utentes fizeram uma sessão fotográfica, vestidos de cozinheiros, dentro de tachos e
panelas gigantes que ficou maravilhosa. Pedimos a colaboração dos utentes do centro
de dia que partilharam connosco algumas receitas deliciosas que já vêm como herança
das suas famílias, e oferecemos às nossas mães um lindo livro de receitas partilhado por
pequenos e graúdos que todas adoraram.
Para além desta prenda maravilhosa, e tão rica em memórias, mães e filhos partilharam
um delicioso sumo de laranja e pãezinhos com chouriço confecionados pelos mais
pequenos. Foi uma tarde bem passada, recheada de abraços, colos, lágrimas de emoção
(quando viam as prendas) e de afeto.
Na 2ª semana de maio, apresentámos na “hora do conto”, a história do “Sr. Cavalomarinho” que tomava conta dos ovinhos que a mamã cavalo-marinho punha no mar. De
uma forma divertida e muito colorida, esta história retratava-nos o dia-a-dia de vários
tipos de peixe-pais que cuidam dos seus filhos peixinhos sem a ajuda das mães.
Durante algumas semanas, ficámos a conhecer os diferentes tipos de peixe, observámos
as suas formas, tamanhos e texturas diferentes e construímos cada um deles com os
mais diversos materiais.
No dia 15 de maio, dia Internacional da Família, decorámos a nossa instituição com
poemas e frases alusivas à família e assinalámos esta data tão importante com a
construção de um mural com as fotografias das famílias dos utentes.
No dia 18 de maio, dia dos Museus, inaugurámos, no nosso espaço multiusos, a
exposição de trabalhos realizados pelos utentes ao longo do ano letivo. Criámos o nosso
próprio museu e todos puderam visitá-lo e observar as mais belas obras de arte
realizadas pelos mesmos.
No dia 19 de maio, Sábado, realizámos o 1º piquenique intergeracional da instituição na
Mata da Machada. Juntámos as famílias dos utentes da Creche, as famílias dos utentes
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do Centro de dia e a “família CRIBB”, a direção, equipa técnica e as funcionárias de todas
as respostas sociais da instituição. Partilhámos as mais diversas iguarias, fizemos uma
excelente caminhada pela Mata. Estivemos, partilhámos…juntos em família. E foi muito
bom!
A participação do CRIBB na 20ª Feira dos Projetos Educativos da Moita permitiu, pelo 2º
ano consecutivo, apresentar à comunidade educativa da região e à população em geral
o que tão rico se faz a nível educativo na nossa instituição. As atividades que
apresentámos: o tear gigante, o boccia intergeracional e atuação do coro “Amizade”
foram bastante elogiados e participados pelos visitantes da feira. O nosso stand estava
bastante bem organizado e espelhava de modo bastante positivo o trabalho sério e o
empenho que toda a equipa põe no dia-a-dia da instituição.
Em Maio salientamos, também, a estreia da participação do CRIBB na Feira Pedagógica
do Barreiro que tinha como objetivos dar a conhecer: 1) o projeto educativo da
instituição focado na intergeracionalidade e que privilegia as interações entre os utentes
das respostas sociais de Centro de Dia e de Creche da Instituição; 2) os projetos
pedagógicos das salas da resposta social de Creche “Os Netinhos” e 3) os projetos
intergeracionais de educação informal desenvolvidos em vários jardins-de-infância do
Concelho pelos utentes do Centro de Dia.
Mais uma vez, as atividades que apresentámos tiveram uma enorme adesão por parte
dos visitantes da feira e foram bastante elogiadas pelos mesmos.

O mês de junho teve inicio, como não poderia deixar de ser, com a comemoração do
dia mundial da criança.
Os nossos utentes tiveram direito a uma manhã cheia de surpresas: teatro de fantoches,
piscina e um almoço especial no espaço multiusos: hambúrgueres caseiros e gelado de
leite.
Na parte da tarde, foi vez de terem um lanche especial e um baile animadíssimo.
Receberam das funcionárias da creche uma moldura de cartão enfeitada com massinhas
coladas e pintadas de dourado, com a fotografia da equipa de cada sala de atividades.
O mês de junho teve ainda algumas atividades a destacar:
- A comemoração dos santos populares em que os utentes da Creche e do centro de dia
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“trocaram manjericos”. Os utentes do centro de dia ajudaram as crianças a enfeitar uns
vasos especiais pintando as suas mãos nos mesmos. Por sua vez os utentes da creche
ofereceram aos utentes do centro de dia e de apoio domiciliário uns manjericos feitos
de copos de iogurte, papel de jornal amassado e tinta verde. Ficaram lindos.
- A comemoração da Chegada do verão com atividades relacionadas com o tema, com
as características climatéricas a ele associadas, em que os utentes também construíram
vários elementos para enfeitarmos a Creche.
- A realização da tão esperada semana de praia. Este ano, a praia eleita foi a Lagoa de
Albufeira. Os utentes da Creche tiveram uma semana de bom tempo, com sol e
temperaturas não muito elevadas, água a uma temperatura bastante confortável e
tempo para brincar e desfrutar desta época do ano que nos deixa sempre tão bemdispostos.
- A colheita das courgettes gigantes na nossa horta que se transformou numa bela
sopinha.
- A reunião de pais onde foi apresentado o trabalho desenvolvido pela equipa educativa
ao longo do ano letivo 2016-2017.
- Cegou ao fim o ciclo das aulas de música e ginástica na Creche, com o maestro Rui e
com o professor Flávio, atividades que regressarão das férias em outubro.
E para terminar o mês da melhor forma, dia 30 de junho, tivemos a festa final de ano
letivo onde as diferentes salas apresentaram várias atividades de música e dança
relacionadas com o tema: “O verão e o mar” e a que se seguiu um lanche convívio entre
equipa técnica, utentes e suas famílias.

Em julho, o CRIBB marcou também a sua presença nas festas da Baixa da Banheira em
honra de São José Operário, apresentando a sua oferta de serviços à comunidade. As
dinâmicas e projetos desenvolvidos pela instituição foram apresentados pela equipa
técnica num stand dirigido à população visitante, sendo assim possível prestar também
esclarecimentos sobre os serviços de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, direcionados
para os seniores, e a Creche “Os Netinhos”.
Ainda no mês de julho comemorámos o dia dos Avós. Na parte da manhã com os nossos
“avózinhos do centro de dia”- os nossos avós do coração- e, na parte da tarde, com os
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avós biológicos dos utentes que assistiram à dramatização de uma história e partilharam
um lanche com os seus netinhos. Estes últimos receberam como prenda uma moldura
com a fotografia dos seus netos com um íman.
Julho e agosto foram, também, organizados em ateliers, com temáticas ligadas ao verão,
onde os utentes puderam explorar diversos materiais e divertir-se imenso: ateliêrs de
pintura, construções de areia, caças ao tesouro, etc., já para não falar nas piscinas
insufláveis em que a instituição investiu e que fizeram as delícias dos mis pequenos nos
dias quentes.
Na última quinzena de agosto, a Creche encerrou portas para limpeza, organização do
ano letivo seguinte e férias do seu pessoal.

Setembro foi o mês de “matarmos” saudades dos amigos que regressaram das férias e
de receber de braços e coração aberto os novos utentes e suas famílias. Foi o mês de se
construírem mapas de presença, de se organizarem as áreas de atividades das salas, de
construir a agenda anual de atividades, em conjunto com a equipa técnica responsável
pelos utentes do centro de dia e respetivos projetos pedagógicos de cada sala de
atividades. Foi também o mês para realizarmos as reuniões com as famílias e
apresentarmos o nosso projeto educativo.
A história escolhida para iniciar a “hora do conto” foi a história “Eu consigo” que nos
passava uma mensagem sobre a perseverança, sobre o conseguirmos atingir todos os
objetivos que nos propomos atingir, sem desistir, não obstante as dificuldades que nos
apresentem pela frente.
A propósito desta história, os utentes do Centro de dia ofereceram aos utentes da
Creche uns ursinhos (personagens da história trabalhada) de massa de modelar que
transformaram nuns lindos ímans para colarem onde mais desejassem.
À semelhança do ano anterior, realizámos, na última semana de setembro, o passeio
pelas ruas próximas da Creche e do Centro de dia, para observar as mudanças no espaço
(as folhas que caíram das árvores, o que aconteceu às próprias árvores que estavam
mais despidinhas, as cores do outono que invadem os nossos olhos, os sons e texturas
que se alteram…). Este passeio foi feito com alguns dos utentes do Centro de Dia que
nos quiseram acompanhar e que bom que foi!
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Setembro foi também tempo de rever o nosso plano de ação, avaliá-lo e de selecionar o
tema a trabalhar no próximo trimestre. Toda a equipa foi unânime em escolher o tema
da “família” como aposta para este ano letivo. O objetivo é continuar esta relação
positiva que estabelecemos com as famílias, envolvê-las ainda mais no processo
educativo dos seus filhos, tornando-nos suas parceiras neste processo de educar
crianças felizes.

A propósito da temática da família, e sendo o mês em que se comemora o mês do idoso,
o mês de outubro foi eleito por nós como o “mês dos avós”.
Iniciámos a hora do conto com a história “Porque adoro a minha avó”, dramatizada pela
equipa da Creche para os utentes do Centro de dia e da Creche. A história fala-nos dos
tempos de lazer partilhados por uma avó e uma neta em que se divertem imenso juntas
e em que a neta aprende imenso com a avó.
Na semana seguinte foi a vez da equipa de animação do centro de dia dinamizar a
história “A manta” para todo os utentes. Neste livro, que não é um livro de bandadesenhada nem nada assim parecido, cada quadradinho (de tecido) tinha também uma
história para contar. Há uma manta de retalhos, uma avó com boa memória e muitos
netos de ouvido atento. À noite, ao deitar, não eram precisos livros: bastava à avó olhar
a manta e todas as personagens e enredos que lá moram, para a sessão começar. Esta
história foi um ponto de partida para nos envolvermos no Projeto Retratos Tecidos em
Manta - Partilhas de e sobre Família(s)“, concebido pela ACM/YMCA de Setúbal e a EAPN
Portugal/Núcleo Distrital de Setúbal.
No dia internacional dos correios, quisemos escrever uma carta aos nossos avós. Estas
foram colocadas no correio e dentro tinham uma obra de arte produzida pelos utentes
da Creche e um convite para os avozinhos virem passar uma manhã connosco na Creche.
Muitos aceitaram o nosso convite e vieram partilhar connosco receitas, canções,
histórias, memórias e outros abraços, sorrisos e afetos. Foi muito bom para todos: avós,
netos e equipa técnica. Todos saímos mais ricos e de coração cheios nestes dias.
Na última semana de outubro, a equipa da creche dinamizou na “hora do conto” a
história “Como tomar conta de uma avó” que nos falava de uma avó que se
transformava em baby-sitter da sua neta e esta adorava e contava-nos o que fazia com
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a avó quando estavam juntas.
Para comemorar o dia do idoso, os utentes da Creche partilharam um lanche especial
com os utentes do centro de dia e ofereceram-lhes uma prenda feita com muito amor:
a silhueta de um casal de idosos de mão dada com uma criança, que foi pintada pelos
mesmos. Os “avozinhos do coração” emocionaram-se bastante e penduraram este
“miminho” na parede do centro de dia.
Para terminar o mês de outubro, e querendo trabalhar a temática dos medos, a equipa
da creche organizou algumas atividades relacionadas com o Halloween (dia das bruxas),
em que todos- pequenos e graúdos- na creche se vestiram a rigor e partilharam histórias
contadas à luz da lanterna numa tenda, jogos com elementos assustadores e até um
lanche especial composto por sangue de vampiro (sumo de frutos vermelhos) e tostas
de minhocas.

Em novembro, passámos a trabalhar a temática da família desta vez direcionada para
os pais.
Começámos a “hora do conto” com a dramatização da história “Os pais” que nos
relatava o dia-a-dia dos pais desde que acordam até que se deitam.
Falámos de quem são, como se conheceram, como se chamam…até ao ciclo da gravidez
da mamã (desde o ovinho até que o bebé quer sair da barriga).
Fizemos

jogos

de

movimento,

jogos

musicais,

de

expressão

plástica

e

dramática…direcionados para a criança aprender a conhecer-se a si mesma e ao seu
corpo. Foram semanas de exploração, aprendizagem e diversão em que contámos com
a colaboração das famílias que partilharam connosco fotografias, registos escritos e até
a realização dos trabalhos feitos sobre o tema.
Para comemorar o dia de São martinho, dedicado aos valores de partilha presentes
nesta lenda tradicional, a equipa da Creche dramatizou a lenda de São Martinho para os
utentes da Creche e do centro de dia. E como sempre fazemos neste dia, partilhámos
um lanche especial: bolinho, sumo e castanhinhas assadas e cozidas, com os utentes do
centro de dia. Também fizemos umas castanhas especiais com uma mensagem especial
que oferecemos aos mesmos no final do lanche, assim como aos elementos da equipa
da secretaria.
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Sempre associado a boas causas, O CRIBB, através da resposta social de creche,
comemorou no dia 20 de novembro, o dia do pijama. Tivemos um dia em que todos
viemos de pijama, fizemos tendas de lençóis, histórias à luz da lanterna, dança do
pijama, almoço especial e para o lanche, claro, leite com bolachinhas. Com a ajuda das
famílias reunimos uma boa verba para a associação “Mundos de Vida” e ajudámos
outras crianças.
Na última semana do mês, dramatizámos na “hora do conto” a história “a avó salvou o
Natal”, que nos serviu de rampa para começarmos a abordar a temática do Natal e dos
valores associados a esta época tão especial: aos valores da família, da partilha e de
afeto!

dezembro foi, então, um mês rico nas mais diversas atividades ligadas ao Natal: a
construção de elementos para enfeitar a nossa Creche, e torná-la ainda mais bonita, a
elaboração da prenda que demos aos utentes do centro de dia e de apoio domiciliário:
uma árvore de Natal (feita de folhas verdes e cartão) e a preparação da tão ansiada Festa
de Natal conjunta entre os utentes do centro de dia e os utentes da Creche, que contou,
como sempre, com a presença dos elementos da Direção, das respetivas famílias dos
utentes, e de representantes dos mais diversos parceiros: Câmara Municipal da Moita,
Junta de Freguesia, etc.
O tema deste ano foi “O armário do pai natal”. Através de músicas, danças, poemas e
outras atividades, os utentes de ambas as respostas sociais foram tirando do armário do
pai Natal memórias, fotografias, canções, valores e afetos transformados em sorrisos e
abraços quentes.
E para terminar da melhor forma, o Pai Natal trouxe aos utentes da Creche uns duendes
especiais para construírem em casa com as suas famílias. Como sempre foi uma tarde
de convivo, emoções fortes, alegria e afetos de onde todos saímos sempre de coração
mais cheio e mais felizes.
A novidade na festa de Natal foi a participação dos alunos do 12º ano do curso de
animação sociocultural da Escola profissional Bento de Jesus Caraça, que tiveram a
oportunidade de nos ajudar na animação da festa e em que desempenharam algumas
das personagens da história.
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E o ano terminou com a realização da prenda dos meninos para os papás: um frasquinho
de vidro pintado e recheado de bolachinhas em forma de estrelas doces como os nossos
meninos que os papás adoraram!
E assim foi o ano de 2017 na nossa Creche!

7. Avaliação das Contas de 2017
As contas que apresentamos referentes ao ano de 2017, reflete um trabalho importante
feito pela Direção da Instituição, o qual reflete uma gestão dos recursos materiais,
humanos e financeiros com rigor e criteriosa, em que procuramos maximizar a atividade
da instituição, numa procura permanente pela melhoria das condições dos
trabalhadores, dos serviços disponibilizados a utentes e sócios e também à comunidade.

As contas do exercício do ano de 2017 apresentam um saldo positivo, o qual se mantem
em linha com os resultados alcançados nos últimos anos, evidenciando o bom trabalho
que tem sido desenvolvido pela Direção, com a colaboração de todos os Corpos
Gerentes, não esquecendo também o papel importante dos trabalhadores, na procura
de soluções necessariamente equilibradas entre o rigor orçamental e o investimento
incremental na procura do bom funcionamento da instituição.

O resultado líquido do exercício do ano de 2017 é uma prova clara da saúde financeira
da instituição e reflete a situação estável em termos económicos em que a instituição
se encontra, a qual possibilita à instituição poder continuar, e bem, a ambicionar a
concretização de projetos importantes e ambiciosos para instituição, sócios, utentes e
comunidade, como é o caso da concretização de um sonho de há muito desejado por
dirigentes e sócios da instituição como é o caso da implementação da Resposta Social
ERPI – estrutura residencial para idosos (Lar).
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8. Conclusão
Ao longo das dezenas de páginas que constituem este relatório, correspondente ao ano
de 2017, foi possível verificar todo um trabalho realizado de forma exigente, criterioso,
objetivo, funcional, rigoroso, determinado, humano, dedicado e focado no bem-estar
dos utentes, dos sócios, dos trabalhadores e da comunidade.

2017 foi o ano em que a instituição fez 42 anos de existência, e foi mais um ano para
consolidar o bom trabalho que tem vindo a ser feito pelos seus Corpos Gerentes nos
últimos anos, mas também os seus trabalhadores, pilar fundamental do importante
trabalho que é realizado no dia-a-dia do CRIBB desde a sua génese pelo grupo dos seus
fundadores representando uma mais-valia de enorme valor para a comunidade em que
se encontra inserida.
O ano de 2017 foi mais um ano que muito nos orgulha e que deve orgulhar a todos os
sócios e trabalhadores pelo muito que foi alcançado. O ano de 2017 colocou mais uma
vez o CRIBB como entidade de referência reconhecida no Concelho, mas também ao
nível do Distrito.

Foi mais um ano onde percorremos um importante e necessário caminho de
investimento com a necessária e importante sustentabilidade da instituição, numa
aposta séria assente no passado e presente, mas sempre com os olhos postos no futuro.
Apesar dos importantes esforços financeiros realizados ao longo do ano, o saldo final do
exercício é francamente positivo.

O e é resultado de todos aqueles que trabalharam

no dia em dia em prol da Instituição. Este exemplo é a prova de que uma boa gestão de
recursos pode possibilitar um resultado positivo, mantendo na mesma o necessário
nível de investimento.
A terminar este importante documento a Direção não pode deixar de agradecer e
homenagear todos os trabalhadores que contribuíram para a realização da sua missão
ao longo de 2017. Todos os que passaram pelo CRIBB e que já não estão entre nós, todos
os que optaram por outro caminho alternativo profissional e todos os que trabalham
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atualmente no dia-a-dia connosco. O maior ativo do CRIBB são claramente as pessoas.
A sua criatividade, o seu talento, o seu brio e empenho. Com grandes equipas tudo, mas
tudo é mesmo possível.
Não podendo deixar de se referir, de modo especial, ao apoio prestado, sempre que
necessário, pelos demais Corpos Gerentes – Mesa da Assembleia Geral e Conselho
Fiscal, os quais colaboraram sempre prontamente e de forma leal com a Direção e viceversa.
Gostaríamos também de fazer referência, porque a mesma é devida e de mérito, aos
diversos organismos e entidades com quem nos relacionamos e que dão um contributo
e apoio essencialmente financeiro fundamental para o trabalho que realizamos e neste
sentido há que destacar o papel do Estado, via a entidade que tutela as IPSS como a
nossa que é o Ministério da Segurança Social, às Autarquias, com o devido destaque à
Junta de Freguesia da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e à Camara Municipal da
Moita, passando pelos demais parceiros do CRIBB, por acreditarem no mérito e na
capacidade da nossa instituição, no seu trabalho e nos seus projetos inovadores, mas
também pelo seu apoio, colaboração e atividades realizadas em conjunto.
14 de março de 2018,
A Direção
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Anexo - Contas 2017

48

Relatório de atividades 2017

49

