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Pertinência 

Em 2022, o projeto de intervenção assentará no conceito de Envelhecimento Ativo, 

abordando as várias esferas da vida da pessoa idosa.  

Envelhecer é um processo natural no desenvolvimento humano, caracterizado por mudanças 

físicas e psicossociais universais e inevitáveis. Para além disso, a idade avançada propicia o 

surgimento de doenças crónicas e incapacitantes. Felizmente, é possível minimizar as perdas 

decorrentes do envelhecimento, preservando algumas das capacidades. 

A Organização Mundial de Saúde (2002)1 define o Envelhecimento Ativo como a otimização de 

oportunidades para a saúde (física e mental), participação (social, económica, cultural e cívica) e 

segurança, com vista à melhoria da qualidade de vida dos idosos. Pretende-se assim que a pessoa 

maximize o seu potencial de bem-estar geral ao longo da sua vida, através da participação ativa e 

aprendizagem contínua.  

Com base neste conceito tão atual e pertinente, a equipa técnica irá intervir em várias vertentes, 

numa perspetiva holística e abrangente, em que se encara a pessoa como um todo. Deste modo, 

a intervenção incidirá na dimensão social, cultural, lúdica, física, psicomotora, cognitiva, 

emocional e espiritual, valorizando-se a capacidade de resiliência, sabedoria e a promoção de 

relações sociais positivas.  

 

Objetivos 

✓ Otimizar competências pessoais, físicas, sociais e cognitivas; 

✓ Fortalecer o sentido de pertença e coesão grupal; 

✓ Promover a autonomia e sentido de autoeficácia nas atividades da vida diária; 

✓ Treinar a coordenação motora fina, equilíbrio e postura corporal; 

✓ Proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida; 

✓ Permitir a descoberta e vivência de novas experiências; 

✓ Desenvolver o espírito crítico e criativo, aberto e flexível a novas ideias; 

✓ Estimular a criatividade e formas alternativas de comunicação e expressão; 

✓ Desmistificar estereótipos associados à velhice.  

 
1 Fonte: Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017 - 2025 



Metodologia 

 No âmbito do tema anual de intervenção, inserem-se os seguintes projetos: 

➢ Turistas de trazer por Casa 

Este projeto de âmbito cultural pretende permitir aos nossos utentes que “viajem” pelo mundo 

sem sair do sofá. Semanalmente iremos explorar Museus, através de visitas virtuais disponíveis 

online, e “passear” por Monumentos, através de sites de visualização 3D. Para permitir uma 

melhor visualização e conseguirmos “mergulhar” mais profundamente, os utentes serão divididos 

em grupos de “Turistas” que terão um deles como Guia, e mensalmente cada grupo ficará a 

conhecer um Monumento e um Museu. Para a 5ª sessão do mês (nos meses com 5 4as) 

programaremos um passeio físico a um Museu ou Monumento da região. 

  

➢ Jogatana 

Será um projeto de carácter lúdico, dinamizado pela Animadora Sociocultural e pela Psicóloga. 

De forma a avaliar o progresso dos jogadores, será dada a primazia ao jogo do Bingo, que poderá 

alternar entre o Bingo dos Alimentos, Bingo Sonoro, entre outros. Na quarta semana do mês, a 

sessão será dedicada a jogos de mesa, desportivos e interativos, com uso de computador/tablet 

ou consolas Wii e Nintendo Switch.  

Este projeto pretende incluir o maior número possível de participantes, proporcionando 

momentos de lazer e aprendizagem, num espírito de parceria e entreajuda.  

➢ Manos Sanas 

É um projeto multidisciplinar onde será implementada a motricidade fina e a capacidade para 

a execução de movimentos precisos com as mãos e dedos, com o controlo total da destreza em 

função do rigor e exigência da atividade. A Psicóloga e a Animadora Sociocultural serão 

empenhadas na construção manual dos elementares equipamentos utilizados na segunda fase da 

atividade – o movimento. 

➢ Treino de Autonomia 

No treino de autonomia será desenvolvido um trabalho profícuo na realização e manutenção 

da qualidade de vida de cada beneficiário, através de exercícios básicos como vestir, utilização dos 

utensílios de comida e manipulação de cadeiras e assentos. 

 



➢ Sete Sentidos 

Trata-se de um projeto de intervenção nas demências, cuja participação não depende da 

memória nem de aptidões verbais. As sessões consistirão em atividades de estimulação ativa dos 

sentidos, abrindo espaço para a sua livre descoberta e exploração. Também haverá sessões 

dedicadas às Artes, como a música, pintura e modelagem.  

Baseia-se numa abordagem que incide na estimulação sensorial e cognitiva, com recurso a 

diversas técnicas e metodologias expressivas e vivenciais. Neste espaço, pretende-se que os idosos 

se sintam valorizados nas suas especificidades e integrados num grupo, onde o sentido de pertença 

e coesão é continuamente reforçado.   

Estas serão implementadas pela Psicóloga e Animadora Sociocultural. Para além disso, haverá 

sessões com o objetivo de trabalhar aspetos como a lateralidade e manutenção do equilíbrio, com 

a participação da Fisioterapeuta.  

 

 

➢ Conto Contigo 

Leitura, interpretação e adaptação de Contos Populares Portugueses para posterior análise 

em sala. 

 

 

➢ Comissão de Moradores 

Na segunda semana do mês, haverá reunião da Comissão de Moradores. Consiste num 

pequeno grupo de residentes de ERPI, eleitos pelos utentes, que irão representar os restantes e 

sugerir propostas e críticas construtivas, com vista à melhoria contínua do serviço prestado.  

 

➢ Jornal de Parede 

Trata-se de uma forma de divulgação das atividades desenvolvidas no Lar, através da criação 

e atualização mensal de um espaço de mostra de trabalhos e fotografias, bem como de textos 

sobre variadas temáticas.  

  



Projetos a manter 

 

➢ Manhãs com Louro & Sal 

Criado no ano de 2021, este projeto será adaptado e terá dois momentos distintos: 

1. Na primeira semana do mês, haverá sessões de sensibilização sobre temáticas 

pertinentes, com base na calendarização de datas comemorativas, assinaladas a nível 

nacional e internacional. 

2. Na terceira semana, será selecionado um pequeno grupo de participantes (máximo 

6), que irá comentar e debater o tema abordado no início do mês. Pretende-se recriar 

um programa de rádio, com os respetivos adereços (microfones e auscultadores), que 

irá ser transmitido em direto na página de Facebook. 

  

➢ Pernas para que vos quero! 

Retomado no ano passado, este projeto terá frequência quinzenal e continuará a apostar em 

atividades de dança e expressão corporal. Assim que for possível, pretende-se incluir os utentes 

das Instituições da Zona Oeste (à semelhança do que já aconteceu em anos anteriores), em modo 

Zoom ou presencial.  

 

 

➢ Minuto Zen  

Quinzenalmente decorrerão sessões de Yoga, Meditação e Relaxamento, alternando entre 

exercícios de Yoga, Mindfulness (Treino mental, baseado na meditação, que consiste na atenção 

plena na experiência presente) e Tai Chi (Meditação em movimento). Sempre que o clima o 

permitir, as sessões decorrerão no jardim ou na varanda.  

 

 

➢ Life Story 

Continuarão a realizar-se as entrevistas (filmadas ou não, de acordo com a vontade do utente), 

para compilação de memórias pessoais e histórias de vida. A biografia em vídeo será entregue à 

família mais próxima, após o falecimento do utente. Consiste assim numa forma de se explorar 

narrativas e reminiscências, criando-se assim um legado para as gerações mais novas. 

 



➢ Post-It! Cognitivo 

Mantêm-se as sessões individuais de estimulação cognitiva e sensorial, com frequência 

bissemanal e sempre que se justificar. Estas serão acompanhadas de avaliação regular do estado 

mental do utente, com vista a uma intervenção individualizada e adaptada às necessidades.  

 

➢ Quiosque 

O trabalho que é feito na Instituição deve ser, sem sombra de dúvida, divulgado interna e 

externamente. Cada vez mais, tanto idosos como familiares estão despertos para a existência da 

página da Santa Casa no Facebook, o que leva a uma procura de informação contida na mesma. 

A fim de dar continuidade e melhorar esta forma de divulgação, serão reservadas algumas horas 

semanais para a atualização da referida página. Além disso, será também reservado tempo para 

várias tarefas relacionadas com manutenção de materiais, programação e organização de 

atividades, entre outras tarefas de “bastidores”. 

 

➢ Casa Animada 

Suspenso em 2020, devido à pandemia, este projeto será retomado com as visitas domiciliárias, 

caracterizadas por atividades de Animação Sociocultural (música, trabalhos manuais, jogos, 

culinária, saídas, entre outras) e Psicologia (estimulação cognitiva e alfabetização). 

 

➢ Dia da Saúde 

Na última quarta-feira do mês continuará a efetuar-se a monitorização do peso e tensão arterial 

dos utentes. Os valores estarão registados e localizados em local acessível, para eventual consulta 

dos profissionais de saúde. 
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FISIOTERAPIA 

 

A Fisioterapia de Reabilitação da Santa Casa de Misericórdia do Louriçal é uma 

valência técnica no âmbito da saúde, pluridisciplinar de recursos, aberto à comunidade 

de adultos maiores e a todos os colaboradores, que presta serviços com o fim de 

desenvolver, manter e restaurar o movimento e a capacidade funcional ao longo de 

todo o ciclo de vida dos utentes.  

A Fisioterapia, para o ano 2022, tem como objetivo permitir que os beneficiários mantenham a melhor 

qualidade de vida possível, promovendo a sua autonomia.  Deste modo, o plano de atividades proposto visa 

manter e/ou melhorar a condição física dos nossos utentes, tendo em conta o declínio funcional natural e 

fisiológico decorrente do processo de envelhecimento e patologias já associadas. 

Os utentes serão avaliados e selecionados pela Fisioterapeuta de acordo com as suas necessidades 

expostas por estes ou por profissionais de saúde. A fisioterapia atua tanto de forma preventiva, como de 

forma a reabilitar quadros patológicos já instaurados, atingindo os objetivos previamente definidos. Neste 

sentido, a fisioterapia contemplará sessões de terapia individual e de grupo. 

A intervenção de Fisioterapia em contexto de grupo terá várias componentes, assim:  

• Manos Sanas: É um projeto multidisciplinar onde será implementada a motricidade fina e a 

capacidade para a execução de movimentos precisos com as mãos e dedos, com o controlo total da destreza 

em função do rigor e exigência da atividade. A Psicóloga e a Animadora Sociocultural serão empenhadas na 

construção manual dos elementares equipamentos utilizados na segunda fase da atividade – o movimento. 

Nas atividades de estimulação da “pinça fina”, a Fisioterapeuta realizará as sessões totalmente focalizada 

nas necessidades individuais de cada utente. As atividades bipartidas serão operacionalizadas alternadamente 

nas semanas, onde a fase de construção será denominada por Oficina e a fase de implementação - Treino. 

• Treino funcional/treino de autonomia: Assim no treino funcional serão desenvolvidas atividades 

que mantenham a mobilidade articular e a condição física autónoma de cada utente. No treino de autonomia 

será desenvolvido um trabalho profícuo na realização e manutenção da qualidade de vida de cada beneficiário, 

através de exercícios básicos como vestir, utilização dos utensílios de comida e manipulação de cadeiras e 

assentos. Este programa é realizado uma vez por semana, no ginásio de fisioterapia, alternadamente. 

• Projeto saúde no trabalho “FisioColab”: Nesta valência são desenvolvidos protocolos de 

tratamentos individuais a todos os funcionários, através da fisioterapia, com a minimização de patologias 



apresentadas. A FisioColab tem o seu atendimento, todos os dias, de segunda a quinta-feira, das 9 horas às 10 

horas da manhã e sexta-feira todo o dia.  

• Classes de Movimento: realizadas uma vez por semana na sala de convívio. 

• Dia da saúde: Neste dia, as atividades irão incidir na monitorização do peso e leitura da tensão arterial, 

processo este feito em conjunto com a Psicóloga. Uma vez por mês. 

• Projeto Sete Sentidos: Apoiar a Psicóloga, no desenvolvimento deste projeto, na parte das atividades 

de coordenação e equilíbrio.  

• FisioSAD: Realização de tratamentos individuais no âmbito da fisioterapia ao domicílio, três vezes 

por semana. 

 

 

  



PSICOLOGIA 

 

Durante o ano de 2022, a psicóloga trabalhará em prol dos seguintes objetivos: 

 Coordenar o funcionamento da resposta social de Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD): 

o Admissão de novos utentes; 

o Realização de atendimentos e visitas domiciliárias para análise de situação com os utentes e/ou 

família; 

o Atualização dos registos e processos dos utentes; 

o Gestão da equipa e mediação de situações entre colaboradoras e utentes e/ou famílias; 

o Articulação com a Direção Técnica e Equipa Técnica. 

 Prestar acompanhamento psicológico aos utentes, cuidadores formais e informais; 

 Efetuar avaliações da saúde mental e funcional da pessoa idosa, através de instrumentos específicos 

para o efeito;  

 Promover a autoestima, sentido de eficácia e aptidões pessoais e sociais, com base em técnicas de 

intervenção individual e grupal, em articulação com a Equipa Técnica; 

 Planear e desenvolver atividades de estimulação das funções cognitivas, sensoriais e comunicacionais 

dos utentes, em articulação com a Equipa Técnica;  

 Articular com o Núcleo Executivo da Comissão Social Interfreguesias de Almagreira, Carriço e 

Louriçal (CSIFACL).  

  

No âmbito do Plano Semanal, a intervenção da Psicologia operacionaliza-se da seguinte forma: 

➢ SAD: Realização de visitas domiciliárias e organização dos registos e processos dos utentes. Os 

atendimentos serão conciliados com o horário de atendimento afixado na Receção. 

➢ Acompanhamento individual: Sessão de apoio psicológico aos utentes de ERPI e Centro de Dia. 

Sempre que se justifique, haverá este acompanhamento aos cuidadores formais e informais. 

➢ Casa Animada: Desenvolvimento de atividades individuais de alfabetização e estimulação cognitiva, 

bem como sessões de acompanhamento psicológico. 



➢ Post-it! Cognitivo: Sessões individuais de treino e estimulação cognitiva. 

➢ Minuto Zen: Planificação e dinamização das sessões. 

➢ Life Story: Realização das entrevistas aos utentes.  

➢ Manhãs com Louro e Sal: Preparação e dinamização da sessão temática e posterior moderação do 

grupo de debate sobre o tema, em conjunto com a Animadora Sociocultural. 

➢ Dia da Saúde: Monitorização do peso e tensão arterial dos utentes em sala, em conjunto com a 

Fisioterapeuta. 

➢ Projeto de Intervenção:  

o Sete Sentidos – Desenvolvimento e dinamização das sessões, com a colaboração da Equipa 

Técnica. 

o Jogatana – Apoio aos utentes que apresentam maiores dificuldades na concretização das 

tarefas relacionadas com o jogo.  

o Manos Sanas – Apoio aos utentes, que integram o projeto Post-it! Cognitivo, que ajudarão na 

construção dos materiais e jogos para promoção da motricidade fina.  

o Comissão de Moradores – Moderação do grupo, em conjunto com a Animadora 

Sociocultural. 

 


