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1. Nota Introdut6ria

A 56bustos com sede social na vila de Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, tem a

sua atividade principal nas atividades de apoio soclal a pessoas idosas.

No presente documento 6 apresentado o resultado do Plano Estrat6gico tragado para

a lnstituigSo, bem como, estd expressa de forma apropriada a situagSo financeir: e os

resultados da atividade exercida no periodo econ6mico findo em 31 de Dezembro de

2019.

O relat6rio de Atividades e Contas 6 o reflexo do cumprimento dos objetivos

estrategicos que a DiregSo entendeu como os mais pertinentes para a lnstituig6o tendo

sempre por base deste pensamento, os estatutos da lnstituigSo, os compromissos para

com os associados, os clientes, os colaboradores e terceiros.

A 56bustos manteve e fortaleceu parcerias formais e informais que se revelaram uma

excelente estrat6gia a nivel organizacional, traduzindo-se tal facto a nivel de satisfagio

de clientes, significativos e colaboradores.

Estrategicamente, a DiregSo desenvolveu um trabalho no sentido da manter um

sistema de gestSo que garantiu um aumento da eficdcia dos processos operacionais, dos

processos de gestSo logistica e recursos humanos, bem como, dos processos de

lideranga e supervisSo dos servigos prestados e sempre numa visSo de melhoria

contfnua dos servigos. Dotando para tal a lnstituigSo de recursos humanos e materiais,

em quantidade e qualidade, de forma a garantir o melhor nivel de servigo prestado e

dando cumprimento dos padr6es de qualidade, exigidos pelas entidades supervisoras.
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2. ApresentagSo da lnstituigSo

DesignagSo da lnstituigSo: S6bustos - AssociagSo de Melhoramentos, Arte, Desporto,

Cultura, Recreio e de Solidariedade Social da Vila de Bustos.

Enderego: Rua Manuel Vieira, S/N. Sobreiro.3770-017 Bustos

Telefone: 234754 L76

Email : sobustos. ipss@gmail.com

coNsrrrureAo Dos oRGAos soctAls

Assembleia Geral

Presidente: 6scar Aires

1e Secretdria: Beatriz Costa

2e Secretdria: Alvaro Cruz

DiregSo

Presidente: Aurea SimOes

Vice-Presidente: Alvaro Ferreira

Tesoureiro: Noe Santos

Secret6ria: Susana N unes

Vogal: 56rgio Pato

Conselho Fiscal

Presidente: Jos6 Eduardo Santos

1s SecretSrio: Marisa Ferreira

2e Secretdrio: Virgilio Ferreira
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Politica da Qualidade

Enquanto estrutura residencial para idosos, visa proporcionar serviEos permanentes

e adequados i problemStica biopsicossocial das pessoas idosas.

Contribuir para estabilizagSo ou retardamento do processo de envelhecimento, bem

como, assegurar o bem-estar, integrado no meio familiar e social criando condig6es com

vista ) manutengSo das relag6es com familiares e com a comunidade, potenciando a

integragdo do idoso.

A lnstituigSo compromete-se a:

>r Garantir a satisfagSo dos clientes, atrav6s do cumprimento dos seus requisitos,

necessidades e expectativas;

> Cumprir os requisitos legais e outros que a organizagSo subscreva aplicdveis ao

servigo;

> Apostar na qualidade dos servigos prestados pelos colaboradores;

> Promover formag6o profissional aos colaboradores da instituigSo, de modo a

permitir o adequado desempenho da sua atividade profissional e valorizagSo pessoal;

> Promover melhores cuidados pessoais e de sa0de e proporcionar momentos de

lazer;

> Assegurar o desenvolvimento individual dos clientes;

A organizagSo compromete-se a cumprir os requisitos e a melhorar

continuamente a eficdcia do Sistema de GestSo da Qualidade e o desempenho da

organizagSo.

MISSAO

Apoiar a comunidade a servir aqueles que a procura para desenvolver as suas

responsabilidades sociais.

Prestar um servigo de apoio ir Terceira ldade, que prima pela excel6ncia na qualidade,

garantido os cuidados bdsicos, o respeito e a dignidade pelo idoso, reconhecendo-lhe o

direito ) plena cidadania; i independOncia e privacidade, proporcionando condig6es que

potenciam a sua inclusSo social.
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VALORES

DedicagSo - A S6bustos desenvolve a sua atividade numa dedicagSo profunda de

todos os seus colaboradores pela causa pela qual se norteia.

Probidade - A S6bustos compromete-se a desenvolver a sua atividade de forma

integra, honesta e honrada.

Solidariedade - A 56bustos como instituigSo de solidariedade social visa apoiar todos

aqueles que a procuram para desenvolver as suas responsabilidades sociais.

Equidade - A S6bustos visa a sua atuagSo na imparcialidade do trato face i
singularidade da pessoa.

titica - A S6bustos e todos os que dela fazem parte atuam tendo em conta os valores

eticos subjacentes aos direitos do ser humano.

Respeito - A S6bustos desenvolve todas as suas atividades no total respeito pelos

que dela dependem.

VISAO

A S6bustos pretende ser reconhecida a nivel regional como uma unidade de apoio )

Terceira ldade, que se distingue pela elevada qualidade.
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3. Atividades Desenvolvidas

O ano de 2019 caracterizou-se por um ajuste de prioridades e definigSo concreta de

objetivos estrategicos e operacionais que permitissem assegurar servigos de qualidade

aos clientes e comunidade em geral que tiveram necessidade de recorrer i 56bustos

56bustos.

No decorrer do ano de 2019 e, apesar de a S6bustos ter perdido o estatuto de entidade

certificada segundo a Norma ISO 9001 e o Modelo C da Seguranga Social, opESo tomada

pela anterior DiregSo, os 6rgdos atualmente em fungSo definiram que pretendiam

recuperartal estatuto e como tal encetaram ao longo do ano esforgos para que talfosse

possivel. Reforgaram o quadro t6cnico da lnstituigSo, contratualizando uma geront6loga

a tempo inteiro e um est6gio da Srea da Gerontologia e uma fisioterapeuta tamb6m a

tempo inteiro.

Assim e ao longo deste ano foram definidas e implementadas estrat6gias que permitirSo

agora alcangar novamente o estatuto de entidade certificada, permitindo assim que

sejam refletidos atrav6s deste estatuto os servigos de excel6ncia implementados e

executados nesta lnstituigSo.

No t6rminus do ano de 2018 cessou a parceria entre a S6bustos e o Municipio de Oliveira

do Bairro relativamente ao servigo de A.A.A.F, assim como, jd tinha acontecido tamb6m

no decorrer do nre>'no ano mas relativamente ao servigo de refeig6es.

Talfacto, exigiu por parte da Diregdo a continuidade de esforgo estoico para o equilibrio

das contas da S6bustos, uma vez que, se perdeu uma receita considerdvel.
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3.1 Resposta Social: Estrutura Residencial para ldosos

O aumento da esperanga de vida e consequentemente a perda de compet6ncias

capacidades associadas is comorbidades da populagSo idosa, exige ) Sociedade e

lnstituigSo S6bustos em particular, uma capacidade de resposta perent6ria e eficaz.

E fundamental, que neste tipo de resposta impere a atuagSo humanizada, personalizada

e que tenha em conta as necessidades reais e especificas de cada situagSo, tendo

sempre como horizonte que os residentes s5o o centro de toda a atuaESo. O meio

familiar e social de que cada um provem e parte integrante das suas vivdncias, devendo

continuar a ser particularmente considerado no apoio a essas pessoas, de acordo com

as suas vontades e interesses. Conscientes de todo este processo procuramos continuar

a contribuir para uma atuagSo em harmonia com essa perspetiva.

No ano de 201-9, a estrutura Residencial para ldosos apresentou uma taxa de ocupagSo

igual ao total da capacidade do equipamento. Foram apoiados durante o ano um total

de 50 utentes, tendo se verificado um total de dez utentes admitidos nImero igual ao

das saidas.

O motivo das saidas foi unicamente por 6bito (10), sendo que este ntimero se explica

pelo facto de muitos utentes apresentarem jd idade muito avangada aliada ao grau de

dependOncia dos mesmos.

Ao caracterizarmos os residentes da Estrutura Residencial para ldosos (ERPI) no ano de

2019, por grupo etdrio, verifica-se que os grupos que apresentam uma forte expressio

s6o os que estdo acima dos 80 anos, com um forte destaque para o ntimero de utentes

com idade >= 85 anos. Podemos concluir que 83 % dos utentes da Resposta Social ERPI

apresenta idades acima dos 80 anos.

Como podemos constatar quanto i distribuigSo por g6nero a maioria dos utentes

institucionalizados s6o do sexo feminino 80Yo, jd a percentagem de utentes do sexo

masculino fica nos2O%,
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Quanto ao tempo de perman6ncia dos utentes na ERPI, 6 possivel concluir que apesar

da idade avangada com que 6 realizada a admissSo dos utentes estes permanecem

durante alguns anos na lnstituigSo. A m6dia de anos de perman6ncia 6 de 5,55 anos,

sendo que o intervalo de anos de perman6ncia com um maior nimero de utentes 6 de

5 a 9 anos, o que vem demonstrar que os cuidados prestados s5o adequados irs

necessidades dos utentes.

Ao longo do ano de 2019 continudmos a assegurar aos utentes para al6m da realizagSo

dos servigos que promovem a satisfagSo das suas necessidades bdsicas, servigos

essenciais para dar resposta is suas necessidades, expectativas e potencialidades

atrav6s de uma equipa multidisciplinar. Assim no desenvolvimento da sua atividade para

alem dos profissionais que comp6em as equipas permanentes (diretores, aninradora

social, encarregada de servigos dom6sticos, ajudantes de agSo direta, trabalhadoras

auxiliares, cozinheiras e ajudantes de cozinha) estSo ainda afetos um conjunto de

t6cnicos da Srea da sa(de designadamente m6dica, enfermeiras, duas geront6logas,

fisioterapeuta e diretora t6cnica de farmdcia (voluntdria).

Paralelamente continudmos a investir na melhoria da qualidade de vida dos utentes,

atrav6s da humanizagSo de alguns espagos interiores e na aquisigSo de mais

equipamentos e ajudas t6cnicas, nomeadamente, camas articuladas, cadeir6es relax,

cadeiras, colch6es anti-escaras, almofadas anti-escaras, cadeiras de rodas, cadeiras de

banho, imobilizadores e material de fisioterapia.

A intervenESo ao nfvel da AnimagSo Sociocultural no ano de 2019 pretendeu fomentar

a participag5o e autonomia da pessoa idosa retardando o processo de envelhecimento,

evitando a monotonia e desinteresse de modo a assegurar o desenvolvimento e a

utilizagSo do seu potencial fisico, intelectual e criativo. Assim a animadora deve ser a

primeira a criar condig6es para que na lnstituigSo, ou pelo menos nas atividades em

animagSo sociocultural, exista um sentimento de confianga no grupo e nele, para que as

pessoas se sintam integradas e i vontade para manifestarem a sua personalidade e

potencial.
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A animagdo decorreu ao longo de todo o ano, tendo sido realizadas diferentes

atividades, de acordo com o Plano Anual de Atividades e dividindo-se em cinco grandes

grupos: animaEso socio cultural, animagSo l0dico-recreativa, animag5o formativa e

intelectual, animagSo cognitiva e animagdo ffsica e desportiva.

Estes cinco grupos contemplam uma s6rie de ateliers que visam dar resposta is

necessidades dos utentes, proporcionando-lhes bem-estar social, cultural e psicol6gico.

AnimagSo Desportiva

Nesta Srea contemplam-se vdrios tipos de atividades: as caminhadas, as aulas de

gindstica e as aulas de hidrogindstica.

Estas atividades visam promover

desenvolver a forga muscular, o

respirat6ria.

AnimagSo Cognitiva

a sa(de tentando diminuir o sedentarismo,

equil[brio, flexibilidade e capacidade cardio-

Esta Srea tem como objetivo realizar jogos de estimulagSo cognitiva permitindo o

aumento da atividade cerebral, retardando os efeitos da perda de mem6ria e da

acuidade e prevenir o surgimento de doengas degenerativas. Esta atividade foi

desenvolvida atrav6s de ateliers que compreendem o desenvolvimento de operag6es

aritmeticas simples, jogos das diferengas, jogo de mem6ria, sopa de letras, puzzles,

prov6rbios, domin6 e jogos de construgSo.

AnimagSo Lridico recreativa

Este grupo abrange vdrios ateliers e express6es que visam proporcionar aos utentes a

possibilidade de se exprimirem atrav6s das artes pldsticas e artfsticas.

Nesta Srea pretende-se que o idoso possa dar largas i sua imaginagSo e criatividade

atrav6s das vdrias formas de expressSo e da comunicagSo, transmitindo os seus

sentimentos e emog6es usando avoz, o comportamento, a postura e o movimento. As

atividades de express6o tOm ainda a vantagem de desenvolver a motricidade fina, a

precisSo manual e a coordenagSo psicomotora.
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AnimagSo Social e Cultural

Esta componente da animag5o tem como objetivos, o divertimento, ocupagSo do

tempo, promover o convivio, divulgag6o de conhecimentos, artes, experiOncias e

saberes.

A avaliagSo de todas estas atividades baseia-se em registos didrios preenchidos ap6s

cada atividade, com informagSo sobre os participantes que beneficiaram e o seu nivel

de participagSo.

Esta avaliagSo 6 monitorizada trimestralmente para avaliar o grau de execugSo e

adequagSo dos objetivos e assim inferir sobre a sua pertin6ncia face aos utentes e

consequentemente a execuEso e adequagSo do PADP proposto.

Todo este processo de avaliaEso e revisSo implica a participag6o de todos os

intervenientes diretos e indiretos, de forma a melhorar a qualidade dos servigos e ir de

encontro is necessidades e expectativas dos utentes.
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4. Contas do Exercicio do Ano

An6lise da Atividade e da Posigdo Financeira

No periodo de 201-9 os resultados espelham uma progressSo da atividade desenvolvida

pela lnstituigSo.

O volume de neg6cios atingiu um valor de 581.453.98 €, representando uma variagSo

de 11.14 % relativamente ao ano anterior.

A evolugSo dos rendimentos bem como a respetiva estrutura s6o apresentadas nos

grdficos seguintes:

Rendimentos de Atividade

1,2

t. "'

- Vendas Prest. Servicos rSub. ExptoracSo - O. Rend. Ganhos

19199,73

5711 ,56

204534,O2

21 8650,01

4O7484,61

339651,67

t74ry;74

Ano 2019
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Ano 2018
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Estrutura de Rendimentos

A prestagSo de servigos compreende apenas as Quotas dos Clientes pagos pela utilizagSo

dos servigos prestados pela lnstituigSo, pelo valor 339.65L.67 €, da val6ncia Estrutura

Residencial para Pessoas ldosas, uma vez que n5o foi liquidado o valo, por parte do

Municipio at6 ao t6rminus dc.r ano de2OL9, referente i prestagSo de servigos de A.A.A.F

do ano de 2018.

A prestagSo de servigos compreende ainda o valor referente ) realizagSo de servigos

secunddrios (medicamentos e fraldas) pelo valor de 17.440,74 €, subsfdios, doag6es e

legados i exploragSo no valor de 21-8.650,01- € e, por outros rendimentos e ganhos no

montante de 571L,56 €.

Relativamente aos gastos incorridos no periodo econ6mico ora findo, apresenta-se de

seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total

dos gastos da entidade:

Estrutura de Gastos

I
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Na sequ6ncia do exposto, do ponto de vista

comparativamente os seguintes valores de

financeiras.

econ6mico, a lnstituiESo apresentou

Resultado antes das deprecia96es
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Resultado Antes das Depreciag6es

No ano de 2019 existiu portanto uma variaESo negativa de 29.19 %.

Tal facto deve-se sobretudo ao t6rminus da prestagSo dos servigos de refeigSo e A.A.A.F

no Polo Escolar de Bustos, atrav6s do Contratos celebrados com o Municipio de Oliveira

do Bairro

Assim como, este resultado poderia ser menos dilatado caso tivesse existido a liquidagSo

de servigos se A.A.A.F que foram prestados no decorrer do ano de 2018.

De referir ainda que no decorrer deste ano existiu um reforgo do quadro de pessoal

t6cnico, ndo existindo, no entanto, um aumento desta conta, o que reflete uma gestSo

consciente e rigorosa, isto porque existiu o cuidado de recorrer aos apoios existentes ao

nfvel da contratagSo.
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5. Nota Conclusiva

A Diregdo face d andlise dos resultados obtidos no ano de2OI9, considera que face aos

investimentos que realizou na aquisigSo de equipamentos e materiais de apoio )s AVd's,

bem como, no esforgo de contratagSo de trabalhadores, garantiu a prestageo de

servigos diferenciadores e de elevado grau de qualidade, conduzindo ) concretizagSo do

seu objetivo maior que 6 a satisfagSo das partes interessadas.
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