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1 – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo avaliar o cumprimento do plano de atividades 

estabelecido para o ano 2017 e pretende ser uma reflexão sobre a atividade da Instituição, 

nomeadamente no que respeita aos constrangimentos que dificultaram ou impediram a 

concretização integral das atividades programadas. 

A União Social Sol Crescente da Marateca é uma IPSS, constituída em 1986 e em 

funcionamento desde 1991. O seu âmbito de ação é sobretudo na União de Freguesias de 

Poceirão e da Marateca, mas presta apoio a famílias e utentes das freguesias adjacentes. 

Para concretização dos seus objetivos a instituição tem em funcionamento dois 

equipamentos, o Jardim de Infância “Os cenourinhas” com capacidade para 87 crianças e o 

Centro de Dia “Brisa da Marateca” com capacidade para 70 idosos, onde desenvolve um 

conjunto de respostas sociais que pretendem colmatar as principais necessidades das 

famílias, nomeadamente: Creche (com berçário), Pré-escolar, CATL- Centro de Atividades 

de Tempos Livres, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário. Desenvolve ainda serviços 

complementares de apoio às famílias, designadamente AEC`s e Cantina Social e 

Distribuição de Alimentos a famílias carenciadas no âmbito do POAPMC. 

Para desenvolver a sua atividade a instituição tem protocolos de cooperação com a 

segurança Social e a DGEST.  Em 2017 os utentes abrangidos em acordo foram: Creche - 

32, Pré-escolar - 25, CATL - 20, Centro de Dia - 33, SAD - 20. Em cantina social o protocolo 

foi progressivamente reduzido até ter sido fixado em 17 refeições diárias e as AEC`s 

contemplaram cerca 257 crianças/jovens do Agrupamento de Escolas José Saramago. Em 

dezembro teve inicio a distribuição de alimentos com efeitos a outubro, que abrange 50 

pessoa, sobretudo do território da Marateca. 

O quadro de pessoal da instituição é constituído por 25 colaboradores, sendo: Infância - 1 

diretora técnica, 4 educadoras de infância, 6 auxiliares de educação, 1 escriturário, 1 

motorista, 2 cozinheiras, 1 auxiliar de cozinha e 1 auxiliar de serviços gerais. Nos Idosos - 

1 diretora técnica e 7 ajudantes de ação direta. A complementar as equipas, são 

habitualmente integradas pessoas de programas do centro de emprego, como são o caso 

dos CEI e CEI+. Em setembro/17 teve início um projeto de CEI para apoio à infância e em 

novembro/17 para a área dos idosos, ambos com a duração de 12 meses. 

A frota automóvel da instituição é composta por seis viaturas, das quais uma viatura de 9 

lugares adaptada ao TCC que está afeta ao equipamento da infância e as outras cinco 

viaturas estão afetas ao equipamento dos idosos, sendo uma viatura adaptada ao 

transporte de cadeiras de rodas, duas viaturas de 9 lugares para transporte de idosos e 

duas viaturas de 5 e 3 lugares destinadas serviço de apoio domiciliário.  

2 – MISSÃO, VISÃO E VALORES DA INSTITUIÇÃO 

MISSÃO: A União Social Sol Crescente da Marateca tem como Missão agir 
concertadamente, nas comunidades envolventes, melhorando a qualidade de vida das 
populações, desenvolvendo, criando e prestando serviços na área social, que se adequem 
às necessidades das pessoas e das famílias, promovendo a solidariedade, a cidadania, e a 
luta contra a pobreza e a exclusão social. 
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VISÃO: A União Social Sol Crescente da Marateca tem como Visão estratégica, ser uma 
Instituição de referência pela qualidade dos serviços prestados, a nível local e nacional. 
 
VALORES: Os Valores que orientam a atividade desenvolvida pela União Social Sol 
Crescente da Marateca, são designadamente os seguintes: Confiança; Solidariedade; 
Humanismo; Segurança; Confidencialidade; Privacidade; Integridade; Responsabilidade 
Social e Igualdade. 

3 – CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Assembleia Geral: 

Presidente: Verónica Isabel Serrano Santos 

1ª Secretária: Isabel Alexandra Conceição Tirana 

2ª Secretária: Marina Rosa Lopes Ferreira Baeta 

Direção: 

Presidente: Manuel António Santos Batista 

Vice-Presidente: Maria Fernanda Pereira Esfola Santos 

Secretário: José Rui Pedroso Freitas 

Tesoureira: Maria Rogélia Elias Salvador Jesus dos Santos 

Vogal: Susana Rodrigues Bento Pereira 

Conselho Fiscal: 

Presidente: Virgínia Paula dos Santos Silva Cachão 

Vogal: Rosa Albino 

Vogal: Nair Andrade Figueiredo 

Em Dezembro de 2016 realizou-se a Assembleia Geral para Eleição dos Órgãos Sociais 
para o quatriénio de 2017 - 2020, com tomada de posse a 07-01-2017, e a seguinte 
constituição: 
 

4 – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Ao nível das instalações foram efetuadas pequenas reparações e manutenção dos 

equipamentos, de forma a manter os edifícios tão bem conservados quanto possível e 

acima de tudo manter a funcionalidade dos mesmos. 

Com vista a um funcionamento adequado e visando o cumprimento das normas vigentes, a 

instituição manteve os contratos de prestação de serviços para os dois equipamentos nas 

diversas áreas, como são os casos da Contabilidade, Software informático, HACCP, 

Controlo de Pragas, Recolha de Óleos, Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança no 

Trabalho, Vistorias nas Redes de Gás, Manutenção da Redes Elétricas e dos Sistemas de 

Deteção de Incêndios.  
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Em consequência dos constrangimentos financeiros com que a Instituição se debateu e 

que já transitaram de anos anteriores, não foi possível concretizar alguns dos objetivos 

que estavam previstos no plano de atividades, nomeadamente: 

- A adaptação das instalações dos Cenourinhas face às condições higio-sanitárias a fim de 

obter a respetiva certificação, por ausência de verbas que permitam avançar com as obras 

necessárias (pé direito da sala de CATL, WC destinado a pessoas com mobilidade 

condicionada e rampa de acesso ao edifício); 

- Obter a autorização de funcionamento do Pré-escolar junto da Direção Geral de 

Educação, com o respetivo prolongamento de horário de funcionamento superior a 40 

horas semanais, por ausência do certificado higio-sanitário; 

- No que respeita ao espaço de jogo e recreio do equipamento a infância, foram efetuados 

contactos com o técnico da autarquia responsável pela fiscalização, para elaborar um 

projeto e traçar uma estratégia com vista à adequação do espaço. Nesse sentido, foram 

obtidos orçamentos do equipamento mínimo necessário, que orçam em cerca de 7.800€ e 

solicitado à Câmara Municipal de Palmela, um apoio para o efeito. Considerando que o 

valor atribuído 2.500€ é manifestamente insuficiente para qualquer intervenção, foi 

proposto pelos funcionários efetuar algumas iniciativas solidárias, para angariação de 

fundos complementares, que permitam em 2018, adequar o espaço.  

- Proceder a algumas obras de manutenção do atual equipamento de Centro de Dia, por 

ausência de verbas; 

- Dar início ao processo de arquitetura e de candidatura a financiamento para construção 

do novo centro de dia nas instalações da antiga escola do Bairro Margaça. 

- Adquirir uma viatura para transporte de idosos adaptada a cadeiras de rodas para 

substituir a viatura existente, que para além da idade já exige muita manutenção, com 

todos os custo associados. 

Edifício da infância 

a. Na secretaria foi adquirido algum material de desgaste e feitas as devidas 

atualizações no software de gestão de utentes e de contabilidade; 

b. A campainha da entrada continua substituída por uma portátil, visto que a 

compainha com vídeo porteiro continua para reparação na fábrica; 

c. No que respeita ao fardamento, foram adquiridos alguns bibes e chapéus para as 

crianças, que são comparticipados pelas famílias; 

d. Como habitualmente, foram efetuadas as limpezas gerais anuais durante o período 

de encerramento em agosto, que incluíram a pintura interior de algumas salas, 

limpeza das caixas de areia, manutenção de torneiras e autoclismos; 

e. Foram efetuadas as vistorias nas redes de gás, de eletricidade e de deteção de 

incêndios, efetuada verificação dos equipamentos de exterior e feita a respetiva 

manutenção; 

f. Na sequência da ação de fiscalização do espaço de jogo e recreio, recebemos o 

relatório que faz referência a várias inconformidades no equipamento, sobretudo 

ao nível da homologação, pelo que houve necessidade de remover parte do 
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equipamento. Considerando que o orçamento, ascende os 7.800 euros, foi 

solicitado um apoio à Câmara Municipal de Palmela que atribuiu um subsídio no 

valor de 2.500 euros. No que respeita ao equipamento da empresa Postos Carmo 

salienta a ausência de chapas de identificação nos vários equipamentos e algumas 

falhas que requerem intervenção no baloiço e no equipamento multifuncional.  

Cozinha 

a. Foi adquirido algum equipamento diverso, designadamente caixas de plástico, 

termos e cestos para o serviço de apoio domiciliário; 

b. No que respeita a reparações houve necessidade intervir na marmita (panela da 

sopa), e no fogão sobretudo na afinação e/ou substituição de alguns queimadores; 

Edifício do Centro de Dia 

a. Foi adquirido o material de desgaste necessário ao desenvolvimento das 

atividades; 

b. Durante os períodos em que alguns idosos estiveram em colónia de férias foi feita 

limpeza e desinfeção das instalações e a manutenção dos equipamentos; 

Viaturas  

Em 2017 foi mantida a frota automóvel, reforçada no ano anterior. Continua a existir a 

necessidade de substituir a viatura de transporte de idosos adaptada a cadeiras de rodas. 

5 – SUSTENTABILIDADE 

Ao longo do ano a instituição promoveu várias iniciativas no sentido de alcançar a 

sustentabilidade financeira e melhorar gradualmente a qualidade dos equipamentos e dos 

serviços prestados aos seus utentes/clientes, bem como assegurar boas condições de 

trabalho dos seus colaboradores, apesar das condições adversas.  

Assim, foram desenvolvidas várias iniciativas com vista a captar recursos e apoios, 

nomeadamente: 

a. Sensibilização da comunidade para a importância de colaborar com a instituição 

através da consignação de IRS; 

b. Sensibilização para o trabalho da instituição junto do mecenato local; 

c. Participação em feiras e outros eventos como exposições com distribuição de 

folhetos de informação e sensibilização; 

d. Quermesse, Cabaz de natal, entre outros; 

6 – SERVIÇOS E PROTOCOLOS 

Manteve-se o protocolo com o Centro Distrital de Setúbal, no âmbito do programa de 

emergência alimentar, para fornecimento de refeições destinadas a pessoas em situação 

de carência económica, que face ao decréscimo de refeições protocoladas, se fixou em 4 

refeições diárias. Esta redução teve como base a introdução do programa POAPMC. 
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Ainda no âmbito da população carenciada, a instituição estabeleceu um protocolo parceria 

com a  

Quanto ao protocolo estabelecido com o Banco Alimentar Contra a Fome de Setúbal, foi 

mantida a parceria, tendo a instituição beneficiado dos alimentos que foram 

disponibilizados semanalmente. Nesse âmbito, a instituição participou na recolha de 

alimentos nos supermercados, disponibilizando para o efeito uma viatura de nove lugares 

e duas colaboradoras durante dois fins-de-semana. 

Em 2017, manteve-se o protocolo com a DGEST e o Agrupamento de Escolas José 

Saramago, para promoção das Atividades de Enriquecimento Escolar no referido 

agrupamento. Considerando que a instituição não dispõe no seu quadro de pessoal dos 

recursos técnicos adequados ao desenvolvimento das referidas atividades, delegou 

novamente a prestação deste serviço à empresa EDUGEP por reconhecer o excelente 

trabalho que têm desenvolvido, comprovado pela avaliação dos professores ao decorrer 

das atividades. 

Manteve-se ainda o protocolo com a EDUGEP, para desenvolvimento das atividades de 

Música e Inglês. A música, enquanto atividade curricular disponibilizada sem custos a 

todas as crianças a frequentarem a instituição e o Inglês, na modalidade extracurricular 

destinadas ao grupo de pré-escolar. 

Manteve-se também o protocolo com a Palmela Desporto no âmbito do projeto de 

desenvolvimento da natação para colégios, destinado a crianças do pré-escolar, na 

modalidade extracurricular e realizar na Piscina Municipal de Pinhal Novo.  

No que respeita à população idosa, manteve o protocolo com a Câmara Municipal de 

Palmela, no âmbito do projeto “Viver melhor, viver com autonomia” que visa o 

desenvolvimento de aulas de atividade física, destinadas a idosos em equipamento social. 

As aulas são desenvolvidas uma vez por semana, nas instalações de centro de dia e 

abrangem todos os idosos. 

Durante o ano foram desenvolvidos ainda, dois projetos de CEI, programa do IEFP que 

permitiu receber colaboradores beneficiários de subsídio de desemprego na infância e de 

RSI nos idosos. 

7 - ATIVIDADES 

Infância – Foi proporcionado a todas as crianças que frequentam os Cenourinhas, uma 

aula de música semanal na modalidade curricular, apoiada pela empresa EDUGEP. Em 

modalidade extracurricular disponibiliza à valência de Pré-Escolar as atividades de inglês 

e natação. 

Na área da infância as atividades desenvolvidas visaram dar cumprimento ao plano de 

ação, materializado por um plano de atividades dinâmico, que permitiu desenvolver as 

atividades programadas, bem como outras atividades que visaram ir de encontro aos 

interesses e expetativas das crianças e simultaneamente ao envolvimento das famílias e da 

comunidade, sobretudo nos momentos em que foram trabalhadas as datas significativas e 

os eventos festivos. 
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Destacam-se: Dia dos Reis com encenação de uma peça de teatro; Desfile de Carnaval em 

articulação com a EB1 de Águas de Moura no qual também participaram os idosos do 

Centro de Dia; Comemoração da Páscoa em que as crianças aprenderam a fazer folares e 

ovos da páscoa; Atividades do Dia do Pai e do Dia da Mãe com elaboração das prendinhas; 

Atividade comemorativa do Dia da Criança; Participação nas festas populares de São Pedro 

com exposição de trabalhos das crianças e dos idosos; Atividade do dia das Bruxas; São 

Martinho e a sua lenda; festa de natal e festa de final de anos com participação das 

famílias. Para além destas datas, foram devidamente assinaladas outras de especial 

relevância como são o caso do dia mundial da árvore ou o dia mundial da poesia; 

Como atividades de exterior, foi realizada uma visita ao Jardim Zoológico, na qual 

participaram as crianças das salas de 2/3 anos, pré-escolar e CATL, enquanto, que para as 

crianças das salas de berçário e sala de 1/2 anos se optou por uma peça de teatro para 

bebés, realizada na própria instituição. Na primeira semana de julho, decorreu o habitual 

período de praia que se realizou na praia Sol Tróia e abrangeu todas as crianças à exceção 

das crianças de berçário. As crianças foram transportadas como sempre acontece em 

autocarro equipado com dispositivos de retenção de acordo com o seu peso e altura. A 

instituição criou condições para que as crianças que não frequentaram a praia pudessem 

frequentar a instituição nesse período, assim como providenciou no sentido de nenhuma 

criança deixar de fazer praia por os pais não poderem pagar o seu custo, com o 

fracionamento do custo da praia e mensalidades. Para além da praia, foram realizadas 

outras atividades em modalidade de colónia de férias que incluíram visitas, passeios, 

piscina, praia, atelier`s e outras atividades ao ar livre, as quais apesar de destinadas às 

crianças de CATL foram extensíveis a crianças da comunidade que só frequentam a 

instituição nas férias. Todas estas atividades que se adequaram à faixa etária foram 

também usufruídas pelas crianças da sala de pré-escolar. 

Durante o ano ocorreram vários momentos privilegiados de convívio com as famílias, pelo 

que se destaca a Festa de Natal em que as crianças apresentaram um história animada 

para os pais seguido, de lanche convívio no espaço dos Académicos do Bairro Margaça, e a 

Festa de Final de Ano Letivo em que foram os pais participar nas atividades para os filhos 

assistirem, seguido do tradicional lanche convívio e momento musical, nas instalações do 

jardim-de-infância. 

Foram realizadas quatro reuniões de pais, sendo a uma de carater geral e as restantes por 

sala. 

Idosos – A instituição disponibilizou a todos os idosos que frequentaram o centro de dia, 

uma aula semanal de atividade física e motricidade no âmbito do protocolo com a Câmara 

Municipal de Palmela;  

Também na área dos idosos tem havido o cuidado de implementar um plano de atividades 

dinâmico que vá de encontro às necessidades e expectativas dos idosos que frequentam o 

Centro; 

Dando cumprimento ao plano de atividades, procurou-se participar nos vários eventos da 

comunidade como foram o Desfile de Carnaval ou as Festas de São Pedro de Marateca. 

Internamente celebraram-se todas as datas significativas para os idosos, como as 
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festividades do dia de Reis, da Páscoa, dia das bruxas, São Martinho e do Natal em que foi 

celebrada uma missa religiosa no centro de dia, com a participação dos filhos e lanche 

convívio, não esquecendo a habitual prendinha de Natal oferecida a cada idoso; 

Manteve-se em atividade o Grupo Coral formado por um conjunto de idosos a frequentar o 

centro de Dia, que fazem atuações em outras instituições e em casa de utentes do serviço 

de apoio domiciliário de forma a evitar o isolamento dos mesmos; 

Semanalmente foram estabelecidos dois dias, destinados a atividades de exterior, um dia 

para atividades de interesse pessoal e outro destinado a uma atividade social e/ou cultural 

em local sugerido pela equipa ou pelos idosos, sendo o transporte sempre assegurado pela 

instituição. Foram realizadas várias visitas e passeios, a sardinhada anual, o desfile moda 

praia e o habitual piquenique conjunto. Tendo sempre como objetivo o convívio e a 

partilha de experiências foram ainda realizadas outras atividades em colaboração com 

entidades similares em que os idosos tiveram a oportunidade de visitar essas instituições 

e/ou receberem os idosos dessas instituições. 

Considerando as características rurais do território que dificultam o acesso por parte dos 

idosos que vivem maioritariamente sozinhos, a instituição continuou a articular com a 

Igreja Paroquial de São Pedro de Marateca na pessoa do Sr. Padre Geraldo no sentido de 

celebrar uma missa mensal nas instalações do Centro de Dia. 

Foram também realizadas em 2016 duas colónias de férias com a duração de uma semana 

cada, uma em Junho e outra em Setembro na Casa de férias da Casa do Gaito de Setúbal, na 

Arrábida. Nas deslocações o transporte dos idosos foi assegurado pelas carrinhas da 

instituição. Em ambas as atividades participaram idosos das respostas de Centro de Dia e 

SAD. Todos os idosos que não tiveram vontade de participar mantiveram as rotinas 

habituais na instituição. 

8 – FORMAÇÃO 

Considerando que a instituição não tem capacidade para prestar formação interna 

certificada aos colaboradores, a direção tem apostado na sensibilização dos colaboradores 

para a importância da formação nas respetivas áreas de atividade, na disponibilização de 

formação externa e de tempo para frequentarem as ações existentes no mercado, bem 

como comparticipar sempre que possível e aceitável a respetiva taxa de inscrição e/ou 

frequência.  

Durante o ano 2017, foram desenvolvidas as seguintes ações de Formação: 

a. Todos os funcionários que manipulam alimentos tiveram formação em HACCP 

prestado pela engenheira da empresa que presta o HACCP; 

b. Todos os funcionários da Infância e dos Idosos tiveram formação em “Primeiros 

Socorros” e “Medidas de Autoproteção”; 

c. Todos os técnicos tiveram oportunidade de participar no Fórum Social de Palmela, 

evento no qual a instituição esteve na organização; 

d.  Foi proporcionado a um funcionário o curso certificado de Transporte coletivo de 

crianças; 
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9 – PARCERIAS 

A instituição continuou a fazer parte da rede social do concelho de Palmela, participando 

ativamente nos vários fóruns, colaborando na procura de soluções e na implementação de 

estratégias que visam a melhoria da qualidade de vida das famílias. Neste âmbito, a 

instituição manteve uma técnica no núcleo restrito de CLAS de Palmela com 07:00 

semanais de afetação e uma técnica na CPCJ de Palmela. 

Fez ainda parte da Direção da UIPSSCP e de alguns grupos de trabalho como CSF da União 

de Freguesias de Poceirão e de Marateca, grupo de trabalho de técnicos da área dos idosos, 

entre outras. 

Iniciou uma parceria formal, com o consórcio criado no conselho de Palmela, do qual a 

Instituição é entidade mediadora, para integrar o programa de distribuição de alimentos, 

no âmbito do FEAC. 

Ao nível informal foram mantidas as parcerias com o Centro de Saúde de Palmela e as 

Extensões de Saúde de Águas de Moura e de Poceirão, com a União de Freguesias de 

Poceirão e Marateca, com a Paróquia de São Pedro de Marateca, Associação de Bombeiros 

Mistos de Águas de Moura, com o Agrupamento de Escuteiros de Poceirão, restantes 

instituições com intervenção na área dos idosos e Associações Desportivas e culturais da 

freguesia. 

No âmbito da parceria disponibiliza uma viatura, uma vez por semana à Paróquia de São 

Pedro de Marateca, afim deste grupo proceder à recolha dos bens alimentares 

disponibilizados pelo Banco Alimentar Contra a Fome, para depois distribuir às famílias 

mais carenciadas. 

10 – DIVULGAÇÃO E EVENTOS 

Embora não existindo um plano de divulgação, houve alguns momentos destinados ao 

efeito, nomeadamente, participação em exposições e distribuição de panfletos com 

divulgação das atividades/serviços; 

Foi mantida a página na internet, onde consta toda a informação relevante sobre a vida e 

funcionamento da instituição, são publicadas as contas e permite aos interessados fazer o 

download de documentos, designadamente: fichas de inscrição e/ou renovação e 

regulamentos internos. A página pode ser consultada em www.uniaosocialmarateca.pt; 

Paralelamente, a instituição mantém a página de facebook, onde são publicadas informações e 

matérias de interesse para as famílias; 

A instituição participou ainda nas Festas Populares de São Pedro de Marateca com a 

Marcha Infantil dos Cenourinhas, um pavilhão com exposição de trabalhos das crianças e 

dos idosos e distribuição de panfletos. Participou também na Feira Comercial e Agrícola de 

Poceirão e no Mercado de Cidadania de Palmela, realizado em Pinhal Novo, com exposição 

de fotografias, trabalhos dos idosos e distribuição de panfletos; 

http://www.uniaosocialmarateca.pt/
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Ao longo do ano manteve-se a aposta na realização das ações de sensibilização destinadas 

à população idosa mais isolada, e das colónias de férias abertas à comunidade, de forma a 

dar a conhecer o trabalho realizado na instituição. 

11 - CONCLUSÃO 

Face a todos os constrangimentos vividos, em particular nos últimos anos, 2017 foi 

pautado por um constante rigor orçamental, para manter a qualidade dos serviços 

prestados, mas melhorar o desempenho económico e financeiro da Instituição, de forma a 

assegurar a sustentabilidade da instituição. Com esse imperativo, alguns projetos tiveram 

que transitar para o próximo ano.  

Assim sendo, o principal enfoque foi na consolidação dos projetos transitados do ano 

anterior, numa lógica de rentabilização de recursos, sem descurar o espirito de parceria 

com outras entidades formais e informais. 

Apesar das dificuldades foi possível encerrar o ano cumprindo a maioria das atividades 

estabelecidas nos planos de atividades dos dois equipamentos, Infância e Idosos, 

garantindo uma oferta diversificada e atividades ajustadas às necessidades e expetativas 

dos utentes/clientes das várias faixas etárias. 

No que respeita ao edificado, muito ficou por fazer. Não foi possível adequar as instalações 

da infância às normas higio-sanitárias, nem com a construção do edifico para substituição 

das instalações do Centro de Dia, nas instalações da antiga escola do Bairro Margaça, 

cedidas pela Câmara Municipal de Palmela, contudo foi dado inicio ao processo para o 

respetivo projeto. 

Relativamente ao parque automóvel, mantém-se como prioridade a substituição da 

viatura de nove lugares adaptada a cadeiras de rodas, para transporte de idosos em Centro 

de Dia. 

 

Aprovado em Assembleia Geral de 30 de Março de 2017 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 


