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MENSAGEM DA DIREÇÃO  

 

O Programa que aqui apresentamos e submetemos à Aprovação da Assembleia Geral da Muro 

de Abrigo apresenta-se como um olhar para o futuro com a esperança de que o amanhã seja 

melhor. 

 O amanhã está alicerçado no passado e no presente, naqueles que contribuem diariamente para 

vida desta Associação, desde sócios, beneméritos, voluntários, utentes, amigos e colaboradores 

e também nos que deram o seu contributo e já não se encontram entre nós. Deste modo, a 

Direção aproveita esta oportunidade para recordar e homenagear o Professor Doutor Moreira da 

Silva, benfeitor e amigo da Muro de Abrigo, cuja perda muito se lamenta e cujas palavras 

recordaremos sempre. 

 

 

“Para fintar o destino amargo e severo que bate à porta é preciso caminhar na estrada que vai 

além do que se vê, e ver mais longe até onde a mente não consegue visualizar. Sorrindo por 

dentro e desafiando os medos, sem esquecer que a esperança é um empréstimo que se contrai 

com a alegria ancorada na felicidade” 

Moreira da Silva 

Extrato do livro “Vale a pena viver feliz. E viver a vida intensamente!”,  

cujas receitas provenientes da sua venda reverteram inteiramente para a Muro de Abrigo 

 

 

 

A Direção 
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Programa de Ação 2021 

Área de intervenção: APOIO AO IDOSO 

Neste âmbito a Muro de Abrigo disponibiliza as respostas sociais Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia à população idosa e pretende que estas 
contribuam para um envelhecimento saudável, ativo e com qualidade de vida dos seus clientes. Trabalhando no sentido de valorizar as pessoas, nas suas 
capacidades, potencialidades e necessidades, procurando criar serviços diferenciadores, personalizados e verdadeiramente impactantes. 
 

v Serviço de Apoio Domiciliário  

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 

 
Manter a comparticipação da 
Segurança Social protocolada para 
a resposta social  

Disponibilizar os serviços de higiene pessoal, higiene habitacional, fornecimento 
de refeição, tratamento de roupa e atividades de animação/socialização, em 
conformidade com os indicadores previstos no Acordo de Cooperação. 

N.º de serviços 
contratualizados por cliente. 

2 serviços por 
cliente 
 
 

Cumprir as obrigações/requisitos inerentes à manutenção do Acordo de 
Cooperação. 

Resultado da Ficha de 
Acompanhamento 

100% de 
conformidades 

Assegurar um número médio de 
clientes regular 

Desenvolver ações de divulgação da resposta social através das redes sociais, 
serviços de saúde, farmácias, juntas de freguesia, entre outros locais estratégicos. 

N.º de clientes da resposta 
social 

34 clientes em 
média por mês 

 
 
 
Garantir a satisfação dos clientes 

Realizar inquéritos de satisfação e proceder à sua análise. % de clientes satisfeitos 80% 
Manter contactos regulares com os clientes e seus familiares, através de 
atendimentos presenciais, meios de comunicação à distância e visitas 
domiciliárias, pela assistente social/ diretora técnica, no sentido de serem 
identificados os serviços mais adequados às suas necessidades e serem dadas as 
orientações adequadas a cada situação. 

N.º de contactos 
estabelecidos 

2 por mês 

Estabelecer ou incrementar parcerias que possam contribuir para a melhoria dos 
serviços prestados. 

N.º de parcerias 
estabelecidas 

2 parcerias no ano 

Disponibilizar formação interna e externa dirigida aos colaboradores que possa 
contribuir para o aperfeiçoamento da prática profissional diária. 

N.º de horas de formação 
por trabalhador 

10% dos 
trabalhadores 

Contribuir para redução da 
possibilidade de contágio dos 
clientes e colaboradores do SAD 

Assegurar a existência de equipamentos de proteção para todos os 
colaboradores, sem que ocorram lacunas ao longo do ano. 

N.º e tipo de equipamentos 
de proteção disponibilizados  

100% do material 
necessário 

Promover ações de formação/informação regulares de todos os colaboradores 
para a sensibilização dos cuidados preventivos a manter/adotar. 

N.º de ações de 
formação/informação  

2 ações por ano 
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v Centro de Dia  

 
Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 

 
Garantir o pleno funcionamento 
da resposta social 

Desenvolver todas as diligências exigidas pela Segurança Social para obtenção da 
licença de funcionamento e/ou Acordo de Cooperação 

Obtenção da licença   

Dar a conhecer a existência da resposta social à comunidade de forma a chegar a 
potenciais interessados. 

N.º de ações de divulgação 3 iniciativas 

Garantir que ao longo do ano 2021 a resposta social de Centro de Dia funciona 
em média com 18 clientes por mês. 

N.º de clientes 18 

 
Construir uma resposta que 
contribua para a satisfação dos 
clientes 

Esclarecer pelos diferentes meios (presenciais e à distância) os candidatos, 
clientes e seus familiares acerca do funcionamento da resposta social, perceber 
as suas necessidades e de que forma poderemos adequar o serviço às mesmas. 

N.º de contactos realizados 1 por candidato a 
cliente 
2 por cliente 

Diversificar as atividades de ocupação, animação e estimulação cognitiva, 
disponibilizando duas atividades diferente por dia. 

N.º e tipo de atividades 
disponibilizadas 

2 atividades por 
dia 

Estabelecer parcerias que contribuam para a diversificação das atividades a 
proporcionar aos clientes 

N.º de parcerias  2 

Recorrer ao contributo dos voluntários para potenciar os serviços e atividades a 
disponibilizar aos clientes 

N.º de voluntários 6 

Contribuir para redução da 
possibilidade de contágio dos 
clientes, colaboradores e 
voluntários do Centro de Dia 

Promover ações de formação/informação regulares de todos os colaboradores 
para a sensibilização dos cuidados preventivos a manter/adotar. 

N.º e tipo de equipamentos 
de proteção disponibilizados  

100% do material 
necessário 

Assegurar a existência de equipamentos de proteção para todos os colaboradores N.º de ações de 
formação/informação  

2 ações por ano 
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Área de intervenção: INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA 

Dando expressão a uma das vertentes da missão da Muro de Abrigo que prevê promover o bem-estar das pessoas em situação de carência social e 
económica e contribuir para a melhoria das suas condições de vida, a seguir se explana as respostas que se prevê disponibilizar ao longo do 
próximo ano. 
 

v Parceria com o Núcleo Local de Inserção da Trofa/ Rendimento Social de Inserção  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 
 
Contribuir para a 
implementação a medida de 
rendimento social de inserção 
no concelho da Trofa 

Manter a parceria com o Núcleo Local de Inserção (NLI) da Trofa, cedendo 
recursos técnicos para atendimento/ acompanhamento de 10 agregados 
familiares, no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção. 

N.º de agregados em 
acompanhamento  

10 agregados 

Cumprir as ações previstas no Plano de Ação do Núcleo Local de inserção da Trofa N.º de contactos realizados 
com os agregados  

3 por agregado 
 

N.º de reuniões de NLI 
participadas 

90% das 
agendadas 

 

v Apoio alimentar mensal  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 
 
 
Contribuir para a colmatação de 
carências alimentares da 
população 

Realização de apoio alimentar mensal a agregados familiares em situação de 
carência económica sinalizados pelos técnicos de acompanhamento ou 
conferência vicentina 

N.º de agregados em 
acompanhamento e cabazes 
atribuídos 

100% das 
solicitações 

Atribuição de cabazes alimentares de emergências 
 

N.º de cabazes de 
emergência atribuídos 

100% das 
solicitações 

Manter a parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome Porto, de forma a obter 
alimentos para distribuir mensalmente pelos agregados sinalizados 

N.º de deslocações ao Banco 
alimentar 

100% das 
deslocações 
agendadas 
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v Banco de ajudas técnicas e produtos de apoio  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 
Assegurar o acesso a ajudas 
técnicas e produtos de apoio a 
quem necessita. 

Emprestar/ alugar equipamentos de ajudas técnicas a quem comprovadamente 
as mesmas possam ser uma mais valia para o seu conforto pessoal e autonomia 
na realização das suas atividades de vida diárias.   

N.º de equipamentos 
emprestados/alugados 

100% das 
solicitações 

 

 

v Banco de bens e utilidades  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 
Assegurar o acesso a bens e 
utilidades a agregados em 
situação de carência. 

Recolher e selecionar bens doados por elementos da comunidade e empresas e 
distribuí-los a agregados em situação de carência na medida das suas 
necessidades. 

N.º de bens entregues 100% das 
solicitações 

Melhorar as instalações de armazenagem dos bens recebidos Criação de novas instalações  
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Área de intervenção: PROJEÇÃO PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO 

Enquanto organização de economia social a Muro de Abrigo é um elemento da comunidade em que se insere e a sua existência faz sentido na 

medida em que é conhecida e identificada como entidade a quem recorrer pela população e vista como uma mais-valia. Para tal parece-nos 

fundamental aumentar a visibilidade do impacto que a mesma tem na vida das pessoas.  

 

v Associação  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores Meta 
 
Aumentar a notoriedade da 
instituição 

Garantir a publicação de, pelo menos, uma notícia semanal nas redes sociais. Taxa de semanas com pelo 
menos 1 noticia publicada 

100% 

Aumentar o número de seguidores nas redes sociais. Taxa de seguidores nas 
redes sociais 

Aumento de 40% 

Promover a proximidade da associação com a comunidade envolvente, 
através da realização de um dia aberto à população em geral 

N.º de eventos 1 

 

v Sócios  
 

Objetivos estratégicos Objetivos operacionais Indicadores  Meta 
 
Fidelizar sócios  

Manter o número de sócios Número igual de sócios 100% 
Sistematizar a recolha de quotas porta a porta, evitando os pagamentos em 
atraso e aumentando a receita proveniente desta rubrica 

Taxa de aumento de receita 10% 

Divulgar junto dos sócios as atividades da instituição, de forma alimentar a 
identificação com as causas da mesma, através de newsletter anual  

Newsletter  2 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – 2021 
Código VALÊNCIAS

das DESIGNAÇÃO CD GAISC SAD PS TOTAL
Contas n.º utentes 18 60 30 5

72 Prestações de Serviços 16.300 0 55.000 15.000 86.300
721    Quotas dos utilizadores 10.400 0 55.000 15.000 80.400
722/9    Outros Serviços 5.900 0 0 0 5.900
725    Manifestações Ocasionais 0 0 0 0 0

75 Subsídio, Doações e Legados à Exploração 5.500 8.500 102.500 0 116.500
751    Subsídios do Estado e outros entes públicos 0 0 97.000 0 97.000
753    Doações e Heranças 5.500 8.500 5.500 0 19.500

78 Outros Rendimentos e Ganhos 2.200 350 3.400 1.500 7.450

TOTAL RENDIMENTOS 24.000 8.850 160.900 16.500 210.250

61 Custo mercadorias e matérias consumidas 6.800 8.500 18.800 2.950 37.050

62 Fornecimentos e serviços externos 9.620 800 16.350 2.720 29.490
621    Subcontratos 0 0 0 0 0
6221    Serviços especializados 750 0 750 0 1.500
6222    Publicidade e propaganda 200 0 200 50 450
6223    Segurança 750 0 750 0 1.500

6226    Conservação e reparação 600 150 2.000 300 3.050

6231    Ferramentas e utensilios 20 0 100 10 130
6233    Material de escritório 100 200 300 50 650
6241    Electricidade 1.100 0 1.600 300 3.000
6242    Combustíveis 1.500 300 6.500 1.000 9.300
6251    Deslocações e Estadas 50 0 50 10 110
6261    Rendas e alugueres 0 0 0 0 0
6262    Comunicação 150 150 200 50 550
6263    Seguros 1.900 0 1.000 300 3.200
6267    Limpeza, higiene e conforto 2.000 0 2.500 500 5.000

   Outros serviços 500 0 400 150 1.050

63 Gastos com o pessoal 9.250 2.300 109.900 800 122.250
6321    Remunerações certas 6.900 1.700 84.500 800 93.900
6322    Remunerações adicionais 400 100 5.000 0 5.500
635    Encargos sobre remunerações 1.500 400 19.000 0 20.900
636    Seguros de Acidentes Trabalho 200 100 900 0 1.200

637/8    Outros gastos com o pessoal 250 0 500 0 750

64 Gastos de Depreciação e Amortização 5.500 950 9.000 3.500 18.950

68 Outros Gastos e Perdas 200 0 200 0 400
681    Impostos 150 0 150 0 300
6883    Quotizações 50 0 50 0 100
6884/8    Outros gastos e perdas 0 0 0 0 0

69 Gastos e Perdas de Financiamento 400 0 400 50 850

TOTAL GASTOS 31.770 12.550 154.650 10.020 208.990

RESULTADO LIQUIDO -7.770 -3.700 6.250 6.480 1.260  
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FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA

FINANCIAMENTO 75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP Acordos Cooperação 97.000,00

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA

FINANCIAMENTO 59 - INVESTIMENTO
Autarquias Fundos 60.000,00

FINANCIAMENTO PRIVADO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA

FINANCIAMENTO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO
Banco Alimentar Donativo 8.500,00

Particulares Donativo 11.000,00

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR
   Activos Fixos Tangíveis
      Edifícios e Outras Construções 0,00

TOTAL INVESTIMENTO - MLP 0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR
Novas aquisições 0,00
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) 0,00

TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO 0,00

REGISTO CONTABILÍSTICO

REGISTO CONTABILÍSTICO

REGISTO CONTABILÍSTICO
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MEMORIA DESCRITIVA: 
 
Ø Previsão dos valores orçamentados para 2021 efectuada com base nos valores 

efectivamente suportados até Setembro de 2020. 
 
Ø Manutenção do valor das Quotizações cobradas aos associados. 
 
Ø Durante o ano de 2021 prevê-se o recebimento das seguintes Comparticipações do Estado:  
 

Manutenção do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social para o 
Serviço de Apoio Domiciliário no valor de 97.000 euros. 

 
Ø Manutenção do número de utentes e das respectivas comparticipações.   
 
Ø Pessoal:  
 Prevê-se a manutenção dos actuais funcionários 
  1 Assistente social 
  1 Educador social 
  6 Ajudantes de acção directa 
  1 Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais 

Está ainda previsto um aumento dos custos com o pessoal de 1.800 euros referentes ao 
aumento esperado do SMN para 2021. 
 

Ø Novas instalações: 
· Foi considerado um aumento das despesas gerais no valor de 1.500 euros 

relacionadas com a entrada em funcionamento das novas instalações e distribuídos 
pelas rúbricas de electricidade, água, limpeza, jardim e seguros;  

· Aumento de 11.000 euros nas depreciações referentes ao novo edifício;  
· Aumento da rúbrica Outros Rendimentos e Ganhos no valor de 7.600 euros 

referentes às imputações anuais do subsídio atribuído pela autarquia para a 
construção das novas instalações e dos donativos especificamente obtidos para o 
financiamento da construção das novas instalações.  

   
Ø Não se prevendo que o estado de emergência, que vigorou durante parte do ano de 2020, se 

venha a repetir em 2021, foi necessário eliminar o impacto nas contas provocado pelo 
encerramento parcial durante 2020.   
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A DIREÇÃO DA MURO DE ABRIGO 

 

Presidente – Maria de Fátima Costa Neves Moreira da Silva  

Vice-Presidente – Flora de Jesus Neves Teixeira  

Secretário – António Manuel Neves Ferreira  

Secretário – José Fernando Costa Martins  

Tesoureiro – Bertino de Oliveira Carvalho  

Vogal – José Manuel Jesus Martins  

Vogal – Maria Rosa Silva Dias Barbosa  

Vogal – Maria Amélia Araújo Duarte  

Vogal – Adriano Dias Silva Ramos  

 

1.ª Suplente – Carlos Oliveira Faria  

2.ª Suplente – Gracinda Moreira de Oliveira  
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