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A Estrutura Residencial para Pessoas Idosa, adiante designada por ERPI, é uma resposta social 

destinada a alojamento coletivo, para pessoas com idade correspondente à idade estabelecida para a 

reforma, ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia que, por 

opção própria, ou por inexistência de retaguarda social, pretendam integração em estrutura residencial, 

podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a promoção da qualidade de vida e 

para a condução de um envelhecimento sadio, autónomo, ativo e plenamente integrado.  

A ERPI da AURPIS tem acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, 

permitindo acolher 56 utentes, em que 42 têm de residir na Freguesia ou Concelho do Seixal, e apresentar 

critérios compatíveis com: vulnerabilidade social e económica, insuficiência de condições habitacionais que 

possibilitem a permanência no domicílio, ausência de redes de suporte formais e informais, isolamento 

social e grau de dependência que impossibilita a satisfação das necessidades do ser humano; outros 10 que 

disponham igualmente de tais critérios, mas que são encaminhados pelo Centro Distrital de Segurança 

Social de Setúbal, no âmbito dos acordos estabelecidos; e as restantes 4 vagas são não comparticipadas, 

destinadas a cidadãos com maior capacidade económica, que de igual forma preenchem os restantes 

critérios. 

Esta resposta social baseia a sua prática nos valores da solidariedade, equidade, qualidade na 

prestação dos cuidados, respeito e humanização. Promove uma intervenção adaptada à situação de vida de 

cada utente, procedendo a um diagnóstico de necessidades baseadas nas características, gostos e hábitos 

de cada utente, condição social, raça e cultura, de forma a traçar o seu plano de desenvolvimento, 

respeitando o projeto de vida de cada pessoa.  

A ação baseia-se na construção e solidificação dos laços formais e informais, promovendo a 

proximidade entre os familiares, amigos e vizinhos, assente no fortalecimento de relações interpessoais e 

intergeracionais, evitando assim estados depressivos e de isolamento e/ou solidão. Para tal as atividades 

são desenvolvidas por uma equipa multidisciplinar que visa a garantia da satisfação das necessidades 

básicas do ser humano, ao nível da saúde, independência, participação e assistência, orientados para a 

promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Neste sentido a animação sociocultural e recreativa 

realizada na ERPI dá real importância ao trabalho em parceria, em colaboração e cooperação com os 

recursos existentes na comunidade, de forma a enriquecer e potenciar as atividades. 

A excelência dos serviços assim como a satisfação dos nossos utentes, famílias, colaboradores e 

parceiros é um comprometimento da Politica de Gestão de Qualidade da AURPIS, procedendo a avaliações 

e monitorizações de forma a identificar, através de indicadores, a sua eficiência e eficácia, alicerçada aos 

princípios éticos e deontológicos.  
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Objetivos Gerais Objetivo Específico Atividades 
Recursos Humanos 

/ Materiais 
Calendarização 

Garantir o alojamento 
temporário ou 
permanente  

 Possibilitar um alojamento em quarto duplo ou 
individual garantindo a privacidade e o conforto 

 Limpeza, arrumação e manutenção diária dos aposentos  

 Organização dos pertences pessoais 

Equipa de 
colaboradores do Lar 

Todo o ano 

Assegurar a satisfação 
das necessidades 
básicas do quotidiano  

 Assegurar a prestação dos serviços existentes 
adaptada a cada situação e necessidades dos 
utentes 

 Cumprir com o contrato de prestação de serviços 

 Prestação de cuidados de higiene pessoal/imagem e conforto; 

 Garantir as refeições diárias 

 Garantir o tratamento, lavagem e arrumação de roupa  

 Garantir acompanhamento ao exterior para aquisição de bens e serviços 

Equipa de 
colaboradores do Lar 

/ Família 
 

Viatura 
 

Todo o ano 

Assegurar as 
necessidades ao nível 
da saúde  

 Assegurar a assistência médica de enfermagem e 
medicamentosa 

 Proceder ao acompanhamento integral do utente ao 
nível da Saúde 

 Promoção da saúde e prevenção da doença  

 Consulta de clínica geral e cuidados de enfermagem 

 Aquisição, preparação, administração e supervisão diário da medicação  

 Encaminhamento/articulação com serviços de saúde 

 Encaminhamento para o hospital em caso de urgência 

 Promover ações de sensibilização/formação dos colaboradores e 
prestadores de cuidados 

 Gestão e organização de processo clínico 

Equipa de Saúde do 
Lar 

 
Todo o ano 

Assegurar o apoio 
psicossocial 

 Garantir o estímulo às capacidades e potenciais dos 
clientes 

 Garantir a defesa dos direitos políticos, cívicos e 
sociais 

 Acompanhamento Social 

 Apoio nos cuidados, Post-Mortem 

 Empowerment 

 Advocacia Social 

 Proporcionar informações funcionais/encaminhamentos 

Equipa Técnica do Lar Todo o ano 

Promover a autonomia 
e independência 

 Garantir o empréstimo de ajudas técnicas adequadas 
a uma melhor qualidade de vida 

 Promover a mobilidade e independência 

 Plano de atividades socioculturais 

 Banco de ajudas técnicas 

Equipa de 
colaboradores do Lar 

 
Todo o ano 

Garantir a qualidade, 
eficiência e eficácia na 
prestação dos serviços 
aos utentes / famílias 

 Avaliar a qualidade na prestação dos cuidados 

 Avaliar o grau de satisfação dos utentes 
/colaboradores / famílias 

 Monitorização e avaliação dos diversos setores através da observação direta 
e auto-avaliação dos colaboradores  

 Promover ações de sensibilização/formação dos colaboradores e 
prestadores de cuidados para as problemáticas do idoso 

 Implementação de inquéritos de satisfação aos colaboradores, 
utentes/famílias 

 Auscultação de opiniões e sugestões dos colaboradores, utentes e famílias 

Equipa de 
colaboradores do Lar 

Utentes 
Famílias 

Todo o ano 

Plano de Atividades/Serviços Prestados - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas / 2018 
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Objetivos  Atividades 
Recursos Local de 

Realização 
Calendarização 

Humanos Materiais Parcerias 

 
Retardar a perda de 
autonomia através do 
estímulo às 
capacidades cognitivas 
e intelectuais 
fomentando o 
envelhecimento ativo 
 
 
Estimular o raciocínio, 
criatividade, memória, 
concentração, 
imaginação e a 
observação 
 
 
 
Promover o convívio 
intergeracional 
 
 
Promover a 
comunicação, a 
interação, o diálogo e 
o reviver de 
experiências passadas 
e de tradição 
 
 
Promover o respeito 
pelas crenças 
religiosas  

Jogos de mesa – Cartas, dominó, damas, palavras cruzadas 
Animador, utentes, 

voluntários e funcionários 

Jogos variados ------------ 
Sala de 

convívio, 
esplanada e no 
“Cantinho das 
habilidades” 

Diariamente, durante todo o 
ano 

Jogos de adivinhas, provérbios, anedotas, lengalengas e 
ditos populares 

Jogos e livros --------------- 

“O conto, a poesia e a prosa” - Leituras e elaboração de 
contos, histórias e poesia para compilação e edição  

Animador, voluntários, 
funcionários e utentes 

Livros, cadernos, 
canetas, computador e 
material de desgaste 

Biblioteca 
Seixal 

Compilação durante o ano 

Trabalhos em crochet, ponto cruz, tricô, bordados e 
tapeçarias 

Animador, utentes e 
voluntários Máquina de costura, 

material de desgaste 

-------------- 
 “Cantinho das 
habilidades” 

Diariamente, durante todo o 
ano 

Desenho e confeção de trajes para festas temáticas, em 
articulação com a creche Animador, utentes, 

voluntário e direção 

-------------- A definir 

Exposição de trabalhos das Associações de Reformados do 
Concelho do Seixal 

A definir CMS A definir A definir 

Contacto intergeracional - realização de diversas atividades 
promovidas em parceria com a creche da AURPIS, famílias, 
escolas e outras entidades 

Animador e funcionários, 
utentes e voluntários 

A definir 
Escolas do 
concelho 

Creche AURPIS 
1x por semana, durante todo o 

ano 

Expressão Plástica - Construção de objetos em diversos 
materiais, realização de pinturas, postais e brindes 

Animador, funcionários e 
voluntários 

Material de desgaste -------------- 
“Cantinho das 
habilidades”  

Sala de convívio 

Diariamente, durante todo o 
ano 

“O cantinho da leitura” - Proporcionar a todos os utentes 
uma vasta gama de livros 

Livros e revistas 
generalistas 

Biblioteca 
do Seixal 

Biblioteca 
Diariamente, durante todo o 

ano 

Ouvir vários estilos de música e cantar livremente Rádio e CD’s ------------- 
Interior e 
exterior 

Diariamente, durante todo o 
ano 

Conversas em grupo sobre experiências e vivências 
passadas; histórias de vida e contributos que à sociedade;  

Animador, utentes 
funcionários e família 

Álbuns de fotografias 
dos clientes 

-------------- 
“Cantinho das 
habilidades” 

1x por semana, durante todo o 
ano 

“Tema da Semana” - Escolha de um tema e debate Animador Jornais/revistas 
Biblioteca 
do Seixal 

“Cantinho das 
habilidades” 

1x por semana, durante todo o 
ano 

Sessão de cinema – Visionamento de filmes e 
documentários e posterior reflexão  

Animador DVD e TV 
Biblioteca 

Seixal 
Sala de convívio Mensalmente 

Atividades Religiosas - Reza do terço 
Procissões/Missa 

Funcionários  

A definir 

Igreja Seixal 
 

Biblioteca 
1x por semana, durante todo o 

ano 

     

Tarde de variedades” – Fados, teatro, danças de salão entre 
outros 

Animador, direção, 
voluntário e funcionários 

CMS  
UFSAPP 

A definir 
 

 A definir 
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Objetivos 
Atividades 

Recursos Local de 
Realização 

Calendarização 
Humanos Materiais Parcerias 

 
 
 
Desenvolvimento pessoal 
através da aquisição de 
competências pessoais e 
sociais, propiciando novas 
aprendizagens 
 
 
 
 
Fomentar o convívio, a 
motivação, a alegria 
reforçando o 
relacionamento 
interpessoal, o espírito de 
solidariedade e de 
entreajuda   
 
 
 
 
Estimular a valorização 
pessoal e elevar a 
autoestima 
 
 
 
 
 
Desenvolver e/ou manter 
a capacidade participativa, 
organizativa e cultural 
 

Informática – para iniciantes, formação em 
Microsoft Office e Internet Animador e funcionários 

e voluntários 

Computadores, canetas e 
folhas 

-------------- 
“Cantinho das 
habilidades” 

1x por semana, durante  todo o ano 

Fotografia - Sessões fotográficas – Álbum de atividades  Máquina Fotográfica -------------- Interior e exterior Durante todo o ano 

Sessões temáticas sobre doenças crónicas, higiene 
oral, alimentação, prevenção e segurança, entre outros 

Enfermeiro, animador, 
funcionários, utentes, 
voluntários e direção 

Tv, projetor, computador, 
folhas e canetas 

PSP / CMS 
Centro Saúde Seixal 

Sala de convívio 
 

A definir 

Aulas de música e ensaio do grupo Coral e Instrumental 
“Baía do Seixal” e orquestra de cavaquinhos 

Professor de música Instrumentos musicais 
ARPICS 

CMS 
Biblioteca 2x por semana, durante todo o ano 

Organização e participação nas marchas populares 
S. Pedro 

Animador, utentes, 
funcionários, voluntários 

e direção 

Material de desgaste UFSAPP 
CMS 

Seixal 
A definir 

 

Passeios e atividades Culturais / Excursões A definir A definir A definir 

Comemoração de dias festivos/temáticos: 

Comemoração dos aniversários dos utentes 

Animador, utentes, 
funcionários, famílias 
voluntários e direção 

 
Material de desgaste 

Aparelhagem 
DVD 
CD 

----------- 

Sala de convívio 

Dias dos aniversários 

Dia de Reis/Dia dos Namorados/Dia Internacional da 
Mulher/Dia do Pai/Dia Mundial da Atividade Física/Dia 
da Liberdade/Dia Internacional do Sorriso/Dia da Mãe/ 
Dia da Mundial da Criança/Dia Mundial dos avós / Dia 
da Fotografia / Dia Mundial da Pessoa com Doença de 
Alzheimer/Dia do Artista /Dia Mundial dos Correios/   

----------- 

6 de Janeiro/14 de Fevereiro/8 de 
Março/19 de Março/6 de Abril/25 
de Abril/28 de Abril/Maio/28 de 
Abril/1 de Junho/26 de Julho/19 de 
Agosto/24 de Agosto/21 de 
Setembro/6 de Outubro/9 de 
Outubro 

Dia internacional do idoso CMS 1 de Outubro 

Dia mundial da diabetes CMS/Ass. Diabéticos Seixal 14 Novembro 

Festa de aniversário da AURPIS 

CMS / UFSAPP 

14 de Março  

Festa de aniversário do equipamento lar e creche   Setembro  

Cortejo de Carnaval / Baile de Carnaval 
Ruas do Seixal / 
Sala de convívio 

Fevereiro  

Baile da Primavera Sala de convívio Março 

Baile da Pinha Maio 

Baile de Gala CMS A definir Outubro  

Festa de S. Martinho ----------- 
Sala de convívio 

Novembro  

Festa de Natal CMS Dezembro  

Piquenicão do MURPI MURPI/ CMS A definir Junho 

Dia Municipal do Idoso UAR/ CMS Quinta do Serrado 10 de Junho 

Páscoa ----------- Sala de convívio Abril 

Dia de Natal e Ceia Ano Novo ----------- Sala de convívio 25 e 31 Dezembro  

Plano de Atividades Socioculturais para a Resposta Social Estrutura Residencial para Pessoas Idosas/2018 
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Objetivos  Atividades 
Recursos Local de  

Realização 
Calendarização 

Humanos Materiais Parcerias 

Retardar a perda da 
independência através da 
manutenção, 
melhoramento e estímulo 
das capacidades físicas e 
psico-motoras 
 
 
Promover o bem-estar 
físico, a saúde e o 
contacto com a natureza 
 
 
Minimizar a lentidão 
motora, a rigidez 
muscular, estimulando o 
equilíbrio e a flexibilidade 
de forma a criar confiança 
e domínio do corpo 
reduzindo o medo e o 
risco das quedas 
 
 
Desenvolver a precisão 
manual e a motricidade 
fina 
 
 

Ginástica de manutenção e exercícios 
de relaxamento 

Animador, 
funcionários, 

professora de ginástica 
e utentes 

A definir ----------------- 
Jardim, sala de 

convívio e ginásio 
De segunda a sexta, 
durante todo o ano 

Exercícios individualizados a utentes 
acamados 

Animador, 
funcionários, 

enfermeiro e utentes 
A definir ---------------- Quarto dos utentes Diariamente 

Caminhadas 
Voluntários, 

funcionários e utentes 
Garrafas de água ---------------- Interior e exterior Quinzenalmente  

“Agita Seixal” - Atividades físicas 
variadas promovidas pela CMS Animador, professora 

de ginástica e utentes 

 
A definir 

CMS 
Ginásio e 

Baía do Seixal 

Maio - dias a definir 

“Seixaliada” - Atividades físicas variadas 
promovidas pela CMS; 

Setembro - dias a 
definir 

Treinos da equipa de Boccia Aurpis Animador e utentes 
CMS 

APCAS 
Ginásio  

2x por semana 
durante todo o ano 

Torneio Boccia promovido pela CMS 
Animador, 

funcionários, utentes e 
direção 

CMS 
APCAS 

A definir A definir 

Jogos individuais ou em grupo de 
estímulo motor e jogos tradicionais 
(argolas, malha, burro) 

Animador, utentes, 
voluntários e 
funcionários 

Jogos tradicionais  ---------------- Interior e exterior 
Quinzenalmente, 

durante todo o ano 

Campeonatos de jogos de mesa e 
tradicionais com entrega do respetivo 
prémio 

Animador e utentes 
Material de desgaste e 

jogos 
----------------- 

Sala de convívio e 
jardim/esplanada 

Semestralmente 

Quintinha Pedagógica 
 

Animador, utentes, 
voluntários e direção 

A definir ----------------- Horta da AURPIS 
Diariamente, 

durante todo o ano 

Passeio livre – Passeio calmo e 
descontraído para estimular o 
movimento 

Animador, voluntários, 
funcionários e utentes 

A definir --------------- Interior e exterior 
Diariamente, 

durante todo o ano 
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