COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
DE SÃO JOÃO DA TALHA

Rua Almada Negreiros, n.º 3, 2695- 511 São João da Talha
Telefone/Fax: 21 826 3576
Email: curpisjoaodatalha@gmail.com
Contribuinte n.º: 501687246

INTRODUÇÃO
O ano de 2018 ficou marcado pela perca de dois GRANDES amigos e dirigentes da CURPI de S. João
da Talha, o Joaquim Soeiro e o António Tanganho.
Cada um deles ao seu estilo marcaram a vida desta Associação nos últimos anos. O Joaquim Soeiro
à data do seu falecimento era o Presidente da Assembleia Geral tendo ocupado diversos cargos em
12 mandatos sendo até á data o sócio com mais mandatos.
O António Tangando exerceu o cargo de presidente de direcção em 5 mandatos e foi o grande
obreiro na criação e construção do Centro de Dia em S. João da Talha.
Em 2018 realizamos 22 reuniões de direcção, algumas destas reuniões tiveram a participação de
todos os dirigentes dos 3 órgãos socias e 2 Assembleias Gerais.
Ficou em definitivo regularizado o registo do edifício junto das finanças faltando ainda o registo na
Conservatória de Registo Predial, para o qual foi solicitado a colaboração do Dr Joaquim Dionísio.
Com o objectivo de poderemos responder a diversas solicitações por parte dos Associados da CURPI
e obtermos novas receitas foi elaborado e aprovado pela direcção um regulamento para definição
de que forma e que montantes são cobrados pelo aluguer do espaço do refeitório e sala de convívio.
Fez-se alterações aos regulamentos de CD e SAD que foram submetidos ao ISS, conforme obriga a
legislação tendo os mesmos tido aprovação da referida entidade em 23.03.2018.
Foi actualizado, com base no custo médio por utente, o montante máximo referente à
comparticipação familiar por utente, passando a ter os seguintes valores:
Centro de Dia 241,50€ (249,50€ custo médio por utente)
SAD 362,30€ (423,45€ custo médio por utente)
A 10 de Maio de 2018 fez-se um simulacro, conforme indica o plano de emergência, com a
colaboração dos Bombeiros de Sacavém. Foi testado o plano de evacuação em momento de maior
ocupação. No simulacro esteve envolvido utentes associados (centro de convívio), dirigentes e
trabalhadores da CURPI.
Continuamos a proporcionar as melhores condições de trabalho e higiene às trabalhadoras da CURPI
com a aquisição de 2 túnicas, 2 calças e 1 par de sapatos para as trabalhadoras de apoio directo ao
Centro de Dia e SAD.
Fizemos a reorganização do ficheiro de sócios conforme tinha sido aprovado em AG, o que significa
que desde janeiro deste ano estamos a entregar o novo cartão com um novo nº de sócio.
Iniciámos no final de setembro integrado no programa DESPORTO SÉNIOR da CM de Loures aulas
de ginástica e de hidroginástica nas piscinas da Gesloures em Sta Iria de Azóia.

2

APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO 2018

Dia

Atividades Desenvolvidas/Datas Festivas Comemoradas

7

Dia de Reis - Cantar as Janeiras

13

Carnaval - Baile e desfile de mascaras: Os Piratas da CURPI

Workshop ICA: Ervas Aromáticas
25 de Abril: A Conversa com Modesto Navarro

13
10
25

Marcha CURPI de Vale de Figieuira
Piquenique Montachique
Revista Teatro Politeama: “Eu saio na Próxima, e você?”

Maio

3
10
12

Sessão de Informação USF São João da Talha: A
importância da Vacinação
Excursão Inatel: Rota Mariana: 5 santuários 3 países
Mostra Social + Dia da família
Prevenção de Burlas: PSP
Workshop com ICA: Diabetes, de lendas a mitos
Projeto Amimar com mimo: Grupo de Teatro Luís Pereira
da Mota “ A que horas passa o autocarro”
Piquenicão: Montemor o novo
Passeio: Aveiro
Workshop ICA: Alimentação Mediterrânica

Setembro

24

Participação no Programa Preço Certo RTP1
Missa Pascal

Junho

21
23
28
18
23/04

Julho

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Mês

28/4 a 3/5
18 e 19
16 de
23 de
29

17

Outubro

12
13 e 14
15
16
21
24

Passeio Sénior

Missa evocativa do 36º Aniversário CURPI
4º Encontro de Grupos Corais
Comemoração do 36ª Aniversário CURPI
Workshop ICA: Alimentação Saudável
Passeio a Fátima – Almoço Convívio
Ação de Sensibilização Prevenção de quedas e Exercício
físico na 3ª Idade – UCC Sacavém
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Dezembro

Novembr
o

26
9
28
5
6
10 e 11
12
14

Noite de Fados
Magusto
A Pior Comedia do Mundo no Teatro da Trindade
Projeto Amimar com Mimo: Grupo de Cavaquinhos
academia dos Saberes Loures
Workshop ICA - Leguminosas
Feira do Artesanato Hospital do mar
Missa de Natal
Festa de Natal

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DOS ASSOCIADOS – “PARABENS A VOCÊ”
Aproveitando sempre datas comemorativas demos continuidade à realização desta grande
atividade que é a comemoração dos Aniversários dos Associados. Temos sentido que esta atividade
é bastante valorizada pelos mesmos, uma vez que é realizado convite para estarem presentes no
dia da festa. Esta é uma das formas que temos de poder contactar com a maioria dos associados
que por diversas razões não participam com frequência nas atividades da Associação.
Comemoração de
Aniversários
13 de fevereiro
23 abril
29 de maio
29 de junho
27 julho
14 setembro
1 outubro
14 de dezembro
APRESENTAÇÃO ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO GRUPO CORAL “OUTONO DA VIDA”
RESPOSTAS SOCIAIS
1. Centro de Dia
O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de serviços contribuindo para a
manutenção do idoso no seu meio sociofamiliar. Este equipamento tem capacidade para 60 utentes.
No ano de 2018 mantivemos as 47 vagas comparticipadas pela Segurança Social.
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Esta resposta social, no ano de 2018, foi comparticipada pela Segurança Social no valor de 113.15 €
por utente e que as mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base a circular n.º 4 da
Segurança Social.
O custo médio real por utente foi de 241.50€ no ano de 2018.
Frequência de utentes
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Nº Médio de
frequência
47
49
50
50
49
48
50
49
50
49
47
47

Entrada de
utentes
0
1
1
0
5
1
1
2
3
0
4
0

Saída de
Utentes
1
1
0
5
0
1
2
3
0
4
0
2

O Centro de Dia, no ano 2018 manteve sempre as vagas comparticipadas pela Segurança Social
ocupadas. Os motivos da saída foram maioritariamente a institucionalização em Equipamento
Residencial para Pessoas Idosas ou integração na Rede nacional de Cuidados Continuados.
Prestação de cuidados ao utente
O Centro de Dia presta apoio nas Atividades da Vida Diária (AVD), através de serviços como higiene
pessoal, tratamento de Roupas, alimentação (reforço da manha, almoço, lanche, reforço /jantar).
Além destes serviços foram ainda prestados serviços de transporte e animação sociocultural. O
acompanhamento a consultas e exames na freguesia também aumentou. Tem-se verificado ao
longo dos anos o aumento da frequência de utentes mais dependentes e com mais necessidades de
serviços.
2.Serviço de Apoio Domiciliário
Esta resposta social consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no
domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento,
não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou
as atividades da vida diária.
Este serviço tem capacidade total de 30 utentes, sendo todas as vagas comparticipadas pela
Segurança Social. No ano de 2018 as vagas estiveram sempre todas ocupadas.
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A comparticipação da Segurança Social tem por base o valor de 260.51 € por utente sendo que as
mensalidades a aplicar aos utentes tiveram por base a circular n.º 4 da Segurança Social.
Custo médio real por utente para o ano de 2018 foi de 362.30€.
È de ressalvar que nem todos os utentes têm os 4 serviços base preconizados pela Segurança
social, sendo que à diferença de serviços corresponde um valor de comparticipação da Segurança
Social também ele diferenciado. Não existiu alterações à tabela relativamente ao ano de 2017:
N.º de Serviços

N.º de utentes p/ serviço

2 serviços
3 serviços
4 serviços
5 serviços
6 serviços
Frequência de utentes
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

8 utentes
13 utentes
7 utentes
1 utente
1 utente
Nº Médio de
frequência
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Valor/% comparticipação
da Segurança social
221.43 - 85%
234.46 – 90%
260.51 – 100%
273.54 – 105%
286.56 – 110%

Entrada de
utentes
2
0
2
3
0
2
1
1
0
0
1
1

Saída de
Utentes
0
2
3
0
2
1
1
0
0
1
1
1

O Serviço de Apoio Domiciliário, no ano 2018, teve sempre lista de espera, uma vez que se tem
verificado o aumento do nº de pedidos decorrente do aumento de utentes com maior dependência.
Os serviços são solicitados pelo utente e suas famílias tendo em conta a vontade e a necessidade do
utente é sempre efetuada uma avaliação diagnóstica, através de atendimento ou na maioria das
situações através de visita domiciliária.
Os serviços prestados, são a higiene pessoal, alimentação, higiene habitacional, tratamento de
roupas pode o SAD prestar ainda, outros serviços, como transporte, acompanhamento ao exterior
(consultas ou exames), administração de medicação, animação cultural. Os Serviços com maior
expressão são a alimentação e a higiene pessoal.
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RECURSOS HUMANOS
Categoria Profissional

Nº

Técnico Serviço
1
Social/Diretora Técnica
Animadora Cultural
2
Administrativa
1
Auxiliar de Serviços Gerais
3
Ajudantes de Ação Directa
5
- Quadro de Pessoal CURPI S. João da Talha

Tipo de
contratação
efetiva
efetivas
efetiva
efetivas
efetivas

FORMAÇÃO
No ano de 2018 realizou-se, as seguintes ações:
- Ação de Formação em Medidas de Auto Proteção (11 e 12 Abril);
- Simulacro (10 de Maio);
ERPI – LAR
Com o objectivo de continuarmos a prestar os cuidados necessários aos reformados e idosos de S.
João da Talha a Direcção decidiu iniciar o processo para construção de um equipamento onde haja
a valência ERPI, poucos foram os avanços em 2018. Foi sinalizado um terreno à Câmara Municipal
de Loures.
GRUPO CORAL “OUTOUNO DA VIDA”
Continuou a participar nas mais diversas iniciativas e a aceitar sempre que possível saídas que
deram a conhecer a Associação. Participaram em diversos eventos organizados pela CURPI e todos
os meses realizaram uma actuação, sempre bem animada para os utentes.
Colaboraram mais uma vez com a direcção na organização do 4º Encontro de Grupos Corais.
PRESTADORES DE SERVIÇOS E AVENÇAS
A CURPI de São João da Talha durante o ano de 2018 manteve contratos com empresas que, tais
como:
- ICA: empresa que gere o refeitório e tinha á sua responsabilidade a manutenção do equipamento
do refeitório;
- Saniwork: empresa que presta serviço na área de saúde segurança e higiene no trabalho;
- Antipest: empresa que efetua o HACCP da cafetaria e implementação de plano de desinfestação;
- Mb Gestão: empresa que efetua a contabilidade;
- Climaleixo : manutenção sistema de aquecimento águas sanitárias;
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- Lumifaco: manutenção do sistema de deteção e alarme de incêndios;
- Advogado Joaquim Dionísio: Assessoria jurídica.
ACORDOS/PROJETOS/PARCERIAS
Durante o ano de 2018 mantivemos as parcerias formais com:
1.Segurança Social:
No âmbito dos acordos de cooperação para as respostas Sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio
Domiciliário.
2. Escola Secundária de São João da Talha
Esta parceria tem vindo a ser realizada há pelo menos 2 anos com a integração de jovens em estágio
curricular no âmbito do curso Técnico Auxiliar de Saúde, no ano de 2018 foram integradas 2 alunas.
Esta parceria tem sido muito positiva não só pela integração de jovens e a sua interação com os
utentes mas também a possibilidade de poderem colaborar em atividades que são desenvolvidas
ao longo do estágio.
3. Universidade Lusófona
Esta parceria com a universidade Lusófona no âmbito da Licenciatura em Serviço Social, tem como
objetivo o acolhimento e orientação de duas alunas para estágio curricular. As alunas devem
integrar-se no funcionamento normal da instituição e colaborar na realização de atividades.
4. Camara Municipal de Loures
A parceria com a Camara municipal no âmbito do Projeto Desporto Sénior tendo iniciado em
Setembro de 2018 com as atividades de ginástica e hidroginástica com 40 participantes sócios da
instituição residentes na união de freguesias.
5. Inatel
Neste âmbito a instituição é associada do Inatel e através desta organização promove férias para os
seus associados.
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 2018
Os resultados financeiros de 2018 são positivos. Comparando com 2017 aumentamos cerca de 22
mil euros (14%) na receita referente a vendas e serviços prestados, recebemos mais 10 mil euros
(7%) do ISS (actualização dos protocolos) e em gastos com pessoal houve um incremento de cerca
20 mil euros (13%)
Aprovado em reunião de Direcção a 15 de Março de 2019
Aprovado em Assembleia Geral em 20 de Março de 2019
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