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1 Introdução
O sucesso de uma organização da economia social depende da sua capacidade de
adaptação às necessidades do seu mercado e de direcionar os seus recursos para essas
mesmas necessidades.
O presente Plano de Ação pretende reforçar e orientar a estratégia da Associação de
Solidariedade Social da Foz do Arelho, no decorrer do ano 2021, um ano incerto devido ao
contexto atual da pandemia COVID 19, que obriga algum distanciamento como meio de
prevenção mas onde permanece o mesmo dever e motivação para delinear um caminho a
percorrer.

2 Apresentação Institucional
A ASSFA desempenha o seu trabalho na área social de apoio à população sénior, com
serviços de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para Idosos.
Situada na freguesia da Foz do Arelho, concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria,
encontra-se a 5 minutos da auto-estrada A8, e é directamente servida por três vias de
acesso: EN360 (Saída EN 360 na A8); Variante Atlântica (Saída Zona Industrial / Caldas da
Rainha na A8); a Norte, pela Estrada Atlântica (de São Martinho do Porto, a 6 quilómetros)

3 Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente – Liliana Maria Serrenho da Silva Páscoa
1º Secretário – Maria de Lurdes Frioleiro Ervideira
2º Secretário – Ofélia Maria Martins Dias Gomes
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Direção
Presidente – José de Jesus Martins Costa
Vice-Presidente – Maria Fernanda Martiniano Violante Gonçalves Poim
Secretário – Maria Fernanda Chaves Boaventura de Azevedo Andrada Mendoça
Tesoureiro – José Luís Gomes
Vogal – Maria Leonor Lopes Conde Sousa
Suplente – Isabel Antunes Jorge Rosendo
Suplente – Elisabete Sofia Fernandes

Conselho Fiscal
Presidente – Mário José Machado Fernandes
Vogal – Joaquim Máximo da Silva
Vogal – Pedro Eduardo de Almeida Contente
Suplente – Pedro Manuel Serrenho da Silva Páscoa
Suplente – Luís Miguel Ramos Vieira Gomes
Suplente – Fernando André dos Santos

Os presentes orgãos sociais, eleitos para o quadriénio 2017/2020 cessarão funções no próximo mês
de Dezembro, iniciando novos orgãos sociais funções durante os próximos 4 anos (2021-2024).

4 Estrutura Organizacional

Figura 1 – Estrutura organizacional
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4.1 Recursos Humanos
A organização é composta por um total de 35 colaboradores, entre o nível de gestão
intermédia que intervem sobre a gestão das atividades operacionais e o nível operacional
que operacionaliza as atividades para a correta prestação de serviços.

Figura 2 – Estrutura funcional

4.2 Recursos materiais
A Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho dispõe atualmente, no seu edifício
de 20 quartos para a Estrutura Residencial para Idosos, um WC com banho de ajuda, WC`s
adaptados (também para a resposta social de Centro de Dia), duas Salas de Convívio,
serviços de lavandaria, cozinha, refeitório de utentes, sala de animação, sala de pessoal,
refeitório de pessoal, posto médico e enfermaria, serviços administrativos, direcção, direção
técnica e coordenação, estacionamento privativo, 5 viaturas, (das quais 2 de transporte
coletivo e 2 afetas ao Serviço de Apoio Domiciliário).
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4.3 Recursos financeiros
As principais fontes de financiamento da ASSFA são as mensalidades dos clientes e as
comparticipações financeiras da Segurança Social pelos serviços prestados nas respostas
sociais.
No outro lado da balança, encontramos as despesas, cuja incidência maior se centra nos
custos com pessoal e nos fornecimentos de serviços externos.

4.4 Marcos relevantes na ASSFA ao longo dos anos
2018 – Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
2014 – Inauguração da Ampliação da Estrutura Residencial para Idosos.
2009 – Contemplação ao programa POPH para ampliação do edifício da Estrutura
Residencial para Idosos;
2006 – Abertura da Estrutura Residencial para Idosos;
1998 – Abertura com valência de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia;
1991 – Constituição de Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho

4.5
4.5.1

Serviços Prestados
Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas

A Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho (ASSFA), instituição particular de
solidariedade social, oferece três respostas sociais no apoio à terceira idade.
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), enquanto primeira resposta social da ASSFA,
prevê a prestação de serviços no domicílio do utente, como cuidados de higiene e imagem
pessoal, alimentação, tratamento de roupa, higiene

habitacional, atividades de

animação/socialização (animação na instituição, aquisição de bens e generos alimenticios,
pagamento de serviços, deslocação a entidades da comunidade), apoio psicossocial,
assitência medicamentosa, realização de atividades ocupacionais no domicílio,cedência de
ajudas técnicas, articulação com entidades da comunidade para modificações e reparações
no domicílio, que permitam mais segurança e conforto ao cliente. Com capacidade para 40
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utentes e acordo de cooperação para 28, o SAD funciona todos os dias
úteis com fornecimento de alimentação (inclusive ao sábado com reforço para domingo).

Figura 3 – Viatura de SAD

O Centro de Dia tem acordo de cooperação para 20 utentes, veio complementar o Serviço
de Apoio Domiciliário, na medida em que presta os serviços necessários à satisfação nas
necessidades básicas da população idosa, sem que abandonem permanentemente o
ambiente familiar.
Porém, em tempo de pandemia COVID 19, esta resposta social (na presente data) encontrase encerrada, sem que se antecipe data para retoma da atividade.

Figura 4 – Sala de atividades de Centro de Dia

A Estrutura Residencial para Idosos dispõe de um serviço 24 horas, com capacidade para
37 utentes, com acordo de cooperação para 29 utentes.
Esta resposta social presta apoio a utentes que necessitam de cuidados que satisfaçam as
suas necessidades básicas durante as 24 horas diárias e, que os impossibilitam de
permanecer no seu seio familiar.
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Figura 5 – Quarto da Estrutura Residencial para Idosos

4.5.2

Figura 6 – Instalações sanitárias

Serviços de Ação Social – Família e Comunidade

O Programa de Ajuda Alimentar, prestado através de acordo de cooperação com o Banco
Alimentar Contra a Fome do Oeste, apoia agregados familiares em situação de carência
económica e privação de realização das necessidades básicas, residentes na freguesia da
Foz do Arelho, Nadadouro e Serra do Bouro, distribuindo mensalmente um cabaz com bens
alimentares para confeção, que atualmente, como modo de prevenção, se encontra a cargo
da Junta de Freguesia da Foz do Arelho.

5 Análise Estratégica
5.1 Análise SWOT
A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o diagnóstico estratégico
do ambiente interno e externo. O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras
Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e
Threats (Ameaças), e é através desta que se determinam estratégias de intervenção
conjugando os 4 critérios abordados.
A análise para o ano 2021 não pode alienar-se da Pandemia COVID 19, tem em conta o
contexto social e económico envolvente, reforçando algumas estratégias e enfraquecendo
outras.
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS



AMBIENTE EXTERNO










Divulgação das atividades promovidas
através das redes sociais;
Formação e-learning e in loco
Possibilidade de fazer testes COVID-19;
Aumentar a confiança na Instituição face à
capacidade de resposta (MLP).













Sobrecarga
física
e
emocional
dos
colaboradores;
Aumento dos encargos financeiros, em especial,
salários, matérias-primas e EPI`s.
Aumento de padrões demenciais na população
idosa;
Incerteza;
Nova legislação e diretrizes no contexto de
pandemia;
Encerramento da Instituição;
Alterações na cadeia de abastecimento de
produtos/ serviços;
Isolamento e agravamento do estado físico e
cognitivo dos idosos;
Encerramento temporário Centro de Dia;
Risco elevado de contágio devido à entrada de
pessoas externas à Instituição;
Privação da relação colaborador-utente;
Sustentabilidade financeira - redução das
mensalidades de CD (MLP);
Elevação do nível de risco de contágio com a
reabertura do CD (MLP);
Recessão económica (MLP);
Falta de imunidade, Ausência de vacina (MLP).
Aumento do desemprego.

AMBIENTE INTERNO

FORÇAS
















FRAQUEZAS

Arquitetura e acessibilidades do edifício;
Anos de existência;
Equipa técnica;
Quadros estáveis;
Resposta Social ERPI;
Ambiente familiar;
Qualidade do serviço prestado;
Trabalho desenvolvido para a comunidade;
Certificação ISO 9001:2015
Intervenção individualizada e centrada na
melhoria da qualidade de vida dos clientes
Disponibilidade dos colaboradores para dar
continuidade à atividade;
Resiliência e capacidade de união;
Possibilidade de realocação dos colaboradores
de CD às atividades de ERPI e SAD.
Maior coesão e conhecimento do grupo de
trabalho (MLP)
Bolsa de voluntariado para confeção de EPI`s







Necessidade de reformulação do WC do Centro
de Dia (Degradação dos materiais de
revestimento);
Dependência do financiamento público.
Baixa motivação dos colaboradores;
Receio e incerteza;
Afetação da saúde biopsicossocial dos
colaboradores e utentes (MLP)

Figura 7 – Análise SWOT
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6 Formulação da Estratégica
6.1 Missão, Visão, Valores
MISSÃO
A Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho tem como principal objectivo
assegurar uma prestação de serviços qualificada e competente às pessoas na velhice e
invalidez e respetivas famílias, no sentido de alcançar a melhoria da qualidade de vida,
envolvendo colaboradores, fornecedores bem como a comunidade em geral;
VISÃO
A Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho tem como ambição vir a ser uma
instituição de referência no distrito de Leiria, na área das respostas sociais para a população
sénior.
VALORES
Respeito
Ética Profissional
Dedicação
Responsabilidade
Compromisso

6.2 Política da Qualidade
Para promover o desenvolvimento da instituição, satisfazer as necessidades e expectativas
dos nossos clientes, colaboradores e demais partes interessadas, assumimos os seguintes
compromissos:
- Melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias, assegurando as suas necessidades;
- Promover a autonomia do individuo, valorizando-o;
- Garantir a igualdade de tratamento;
- Fomentar o trabalho em equipa;
- Acrescentar irreverência - onde já existe experiência e competência -, ao nosso quadro de
profissionais;
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- Incentivar a participação de todos, incluindo fornecedores e parceiros, preparando e
implementando ações que visem a melhoria contínua da Qualidade dos nossos serviços;
- Cumprir os requisitos legais e normativos bem como outros aplicáveis à instituição.

7 Aplicação da metodologia BSC – Balanced Scorecard
No BSC são definidos objetivos assentes em 4 perspetivas: Clientes; Processos;
Aprendizagem e Inovação; Financeira. Constitui uma ferramenta para a ASSFA planear e
gerir os objectivos (desdobrados, posteriormente, em ações) a que se propõe atingir durante
o ano 2021.
Os objetivos aqui definidos serão posteriormente integrados no Mapa de Objetivos
global da Instituição, ao abrigo do Sistema de Gestão da Qualidade.

OE5 - Garantir a
satisfação dos clientes e
outras partes
interessadas

FINANCEIRO

APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO

PROCESSO

CLIENTES

Mapa Estratégico

OE6 - Promover a
imagem institucional

OE4 - Melhorar a qualidade
dos serviços

OE2 - Promover a
formação profissional e
motivação dos
colaboradores

OE3 - Garantir a
operacionalidade das
infraestruturas

OE1 - Garantir a Sustentabilidade da
Organização

Figura 8 – Mapa Estratégico

Página 11 de 15
IMP.11.01.B 15/11/2019

Plano de Ação 2021

Apesar de se apresentar como um ano atípico, não deixa de ser fulcral e torna-se ainda mais
importante caminhar nas mesma direção, marcando posição num mercado empresarial sem
finalidade lucrativa naquele que é o campo de atuação de uma organização social como é a
ASSFA.
Para estes 6 Objetivos Estratégicos serão definidos indicadores, metas e responsáveis por
forma a facilitar a sua monitorização e acompanhamento, a qual irá ser realizada através de
reuniões periódicas entre a Direção e os vários Gestores de Processo com recurso à
metodologia do BSC – Balanced Scorecard.
No plano operacional, a concretização destes objetivos alicerça-se num plano de ações que
abarcam os diferentes aspetos de gestão das atividades da ASSFA.

8 Plano de Ação
Este ano, a ASSFA deciciu contemplar no Plano de Ação apenas as atividades que saiem
fora da rotina normal da instituição. Pelo que todas as outras ficam asseguradas pela
manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.
Objetivo Operacional

Ação

Prazo

OE1 – Garantir a Sustentabilidade da Organização
Realização da Feira da Primavera
Sensibilizar a comunidade para a consignação do IRS
Venda de produtos e trabalhos
Angariação de fundos

Venda de rifas «Cabaz da Páscoa»
Caminhada

Junho
Abril
Ao longo do ano
Março
Maio

Realização da Feira de Natal

Dezembro

Venda de rifas «Cabaz de Natal»

Dezembro
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Objetivo Operacional

Ação

Prazo

Realizar pesquisa de mercado para obtenção de preços
mais vantajosos sem colocar em causa a qualidade do

Ao longo do ano

produto/serviço adquirido.
Revisão à composição das ementas de forma a reduzir
Redução de custos

custos mas sem colocar em causa a qualidade da

Ao longo do ano

alimentação.
Criação de uma bolsa de voluntariado para confeção de
EPI`S

Ao longo do ano

OE2 – Promover a formação profissional e motivação dos colaboradores
Formação profissional sobre padrões demenciais na 3ª
Promover a
qualificação dos
colaboradores

idade
Formação profissional in loco.

Até ao final de
2021
Ao longo do ano

Beneficiar os colaboradores com descanso no dia de
Motivar os
Colaboradores

aniversário
Aumentar a equipa de colaboradores através de novas
contratações

Ao longo do ano
Até ao final de
2021

OE3 – Garantir a operacionalidade das infraestruturas
Melhorar/ Manter
instalações e
equipamentos

Remodelar o WC de Centro de Dia

Até ao final de
2021

operacionais

OE4: Melhorar a Qualidade dos Serviços
Manter ativo o Sistema
de Gestão de
Qualidade

Realização de auditoria para novo ciclo de formação ISO
9001:2015

Setembro

OE5: Garantir a satisfação dos clientes e outras partes interessadas
Comemoração do Aniversário da Instituição
Promover o
envolvimento da
família e comunidade

Outubro

Passeio Anual

Setembro

Comemoração do Natal

Dezembro

Estreitar os contactos com as famílias dos utentes
através de videochamadas.

Ao longo do ano
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Objetivo Operacional
Promover a

Prazo

Auscultar as necessidades e expectativas do clientes,

participação ativa do
cliente e outras partes
interessadas

Ação

bem como de outras partes interessadas e manter a

Ao longo do ano

avaliação da sua satisfação.

OE6: Promover e melhorar a imagem institucional
Fomentar a
comunicação com o
exterior

Manter a divulgação pública de atividades utilizando a
rede social facebook.

Ao longo do ano

9 Recursos Financeiros e Patrimoniais
Resultante da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimento e
Desinvestimento é apresentado o seguinte:

Conta de Exploração Previsional para 2020
Custo e Perdas

756 256,75 €

Proveitos e Ganhos

757 990,75 €

Resultado Liquido do Exercício

1 734,22 €

10 Anexos
Relatório do Orçamento para 2021.
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O presente Plano foi aprovado em Assembleia Geral no dia 23 de Outubro de 2020
conforme ata n.º 84.

A Direção

Presidente:____________________________________

Vice-Presidente: _______________________________

Secretário: ___________________________________

Tesoureiro:___________________________________

Vogal: _______________________________________
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