
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2016  
 

Durante o ano de 2016 a «Casa da criança do Rogil» desenvolveu relativamente ao Plano de 

Actividades o seguinte: 

 

1-Actividades Principais da Associação em 2016 

1.1.- Manutenção de actividades/valências/serviços em 2016: Número Médio de 

Utentes por valência/serviços/N.º de consultas anuais 

1.1.1-Cantina do Rogil 

1.1.2-CATL e Ludotecas: ATL do Rogil, Ludoteca do Rogil, Ludoteca de Aljezur e 

Ludoteca de Odeceixe 

1.1.3-Creche de Aljezur 

1.1.4- Creche de Odeceixe 

1.1.5- “Unidade de Longa duração e manutenção” no âmbito da RNCCI Candidatura 

ao Programa Modelar 

1.1.6- Programa EspecialMente 

1.1.7-Serviço de Psicologia Clínica 

1.1.8-Serviço de Fisioterapia 

 1.1.9-Serviço de Consultas de Nutrição 

1.1.10- Formação Modelar Certificada na Área do Apoio à infância e Jovens 

1.1.11-FEAC (Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados)  

1.1.12-Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur 

1.1.13-Rede Social de Aljezur 

1.1.14-Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

1.1.15-Comissão Municipal da Proteção Civil de Aljezur 

1.1.16- Comunicação e Marketing da Instituição 

1.1.17- Atividades da Instituição que envolvem as várias valências 

1.1.18- Outras Atividades Desportivas e Culturais 

1.1.19- Atividades no âmbito da Prevenção e Segurança  

2. Novos Projectos/novos serviços 

    2.1- Construção da Nova Sala para Ludoteca de Odeceixe 

3- Sócios 

4- Cooperação com outras entidades 

5- Recursos Humanos 

6- Formação de Colaboradores 

 

 



 
 

1-Actividades Principais da Associação em 2016: Número Médio de Utentes por 

valência/serviço/n.º de consultas/sessões anuais 

 

VALÊNCIAS/ SERVIÇOS 

 

MÉDIA MENSAL DE UTENTES POR VALÊNCIA 
EM 2016 

Cantina do Rogil 2712 refeições (média mensal crianças + 

colaboradores da área da infância) 

CATL do Rogil 19 

Ludoteca do Rogil 15 

Ludoteca de Aljezur 26 

Ludoteca de Odeceixe 29 

Creche de Aljezur 38 

Creche de Odeceixe “Era uma vez” 31 

Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur 30 (taxa média de ocupação – 99.58%) 

Total  

 

 

 
 SERVIÇOS 

 
NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES EM 2016 

Programa EspecialMente 473 sessões / 21pacientes 

Gabinete de Psicologia 431 consultas /35 pacientes 

Fisioterapia 702 sessões 

Consultas de Nutrição 0 (inexistência de procura) 

 

1.1.- Manutenção de atividades/valências/serviços 

1.1.1-Cantina do Rogil 

O Refeitório do Rogil continuou a dar resposta às crianças que frequentam o Jardim de Infância 

do Rogil (1 sala) e a EB1 do Rogil (2 salas) que, embora não frequentem o ATL, têm 

necessidade de almoçar nas nossas instalações, não existindo na Freguesia outra alternativa 

aos serviços de cantina. A cozinha do Rogil confecionou também os almoços para as crianças 

que frequentam a Creche de Odeceixe e Creche de Aljezur, assim como para todos os 

colaboradores da Instituição da área da infância. Durante os períodos de férias lectivas as 

crianças das Ludotecas e CATL almoçam na Instituição. 

♦ Os almoços são transportados em malas térmicas de acordo com as normas em vigor. 

♦ A Direcção iniciou em Fevereiro de 2016 o desenvolvimento do Programa lúdico de 

educação alimentar, com a colaboração da nutricionista, Dr.ª Ana Rita Jorge e psicóloga Dr.ª 

Catarina Nobre, que compreendeu em 2016 as seguintes acções: 

 

 

 



 
 

a. Alteração das ementas dos lanches das valências da Ludotecas, CATL e Creches, com o 

objectivo de os tornar mais saudáveis, aumentando o consumo de fruta e retirando da ementa 

os alimentos menos saudáveis como os sumos de pacote. 

b.Explorar a história e recursos do “Projecto Nutriventures”, assim como, outras  

actividades/brincadeiras lúdico educativas regulares, que visam a promoção de hábitos 

saudáveis e envolver as famílias para promover a continuidade desses hábitos. 

c. Em 2016 foram distribuídos e recolhidos Questionários às famílias, que pretendem 

identificar os padrões e comportamentos alimentares das crianças. Em 2017 pretendemos 

aplicar questionários às crianças e colaboradores, assim como, analisar/divulgar os resultados, 

delinear estratégias e actividades, realizar rastreios e organizar sessões de 

informação/esclarecimento. 

 

1.1.2- CATL e Ludotecas: CATL do Rogil, Ludoteca do Rogil, Ludoteca 

de Aljezur e Ludoteca de Odeceixe 

♦ Ao longo do ano foi desenvolvido no ATL e Ludotecas um Projecto de Atividades denominado 

“Tempo de Brincar” que tinha como principais objectivos:   

◊ Promover um tempo de lazer, diversão e descontracção, complementar mas distinto do 

tempo passado na Jardim-de-infância/escola; 

◊ Contribuir para a Promoção das competências emocionais, pessoais e sociais das nossas 

crianças, nomeadamente: 

●Ter consciência das emoções: identificar, reconhecer, aceitar e lidar com as emoções 

●Expressar as emoções e os sentimentos 

●Desenvolver e incentivar a autonomia, auto-conceito, auto-estima, auto-controlo, auto-

motivação, assertividade, empatia, escuta-activa, a capacidade de tomar decisões e resolver 

problemas 

●Incentivar o desenvolvimento do princípio da solidariedade as atitudes de ajuda e partilha 

◊ Desenvolvimento do potencial criativo e expressivo de cada criança; 

◊  Promover o envolvimento com a comunidade de forma a incentivar a formação de cidadãos 

conscientes e participativos; 

◊ Promover a participação e envolvimento das famílias e Sensibilizá-las para a importância do 

desenvolvimento das competências emocionais, pessoais e sociais das crianças através do 

brincar 

● Nas interrupções letivas foram organizadas ateliers temáticos variados, nomeadamente, 

capoeira, ateliers de música, atelier de teatro de luz negra, sessões “corpo e movimento” com 

professora de educação física, sessões de zumba, saídas pelo Concelho de Aljezur. 



 
Com o apoio do transporte do município foi possível realizar uma semana de manhãs de praia 

nas ludotecas do Rogil e Aljezur e ATL do Rogil. Na Ludoteca de Odeceixe foi possível prolongar 

por um mês as manhãs de praia com a utilização do comboio turístico.  

No Verão os técnicos da Unidade realizaram atividades lúdicas com as crianças do ATL do Rogil 

e Ludoteca. Destacamos também apresentação de espectáculo de Teatro Infantil “A caixa” com 

interpretação de Tiago Duarte, nos 3 polos. 

● O Programa de Competências Pessoais e Sociais foi desenvolvido como atividade 

semanal e contínua ao longo do ano com o apoio e supervisão da psicóloga da Instituição. 

♦ A Casa da Criança do Rogil assegurou nas Valências de Ludoteca, através de protocolo com o 

Município de Aljezur, as Atividades de Animação de Apoios às Famílias do Jardim-de-infância de 

Aljezur, Rogil e Odeceixe.  

♦ No mês de Maio de 2016 foi solicitado ao Município de Aljezur a revisão dos Protocolos de 

Cooperação entre as duas entidades, com base na legislação do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. Esta 

revisão foi apenas concluída no mês de Dezembro de 2016, com a actualização dos valores a 

comparticipar pelo Município de Aljezur de acordo com a legislação que remonta a 1998. Foram 

assim pagos pelo Município de Aljezur, retroactivos dos valores que a Casa da Criança do Rogil 

deveria estar a receber desde o inicio da prestação de cada serviço. O Município considerou que 

esses valores só deveriam ser contabilizados a partir do momento em que foi solicitada a 

revisão dos mesmos. O valor dos retroactivos rondou os 49 mil euros, tendo o financiamento do 

Município, para a prestação mensal dos serviços em causa, um aumento de 250%. 

♦ Também no mês de Maio de 2016, no âmbito do pedido de revisão do Protocolo, referido no 

ponto anterior, solicitou-se ao Município de Aljezur o financiamento das crianças não 

comparticipadas pelo Instituto de Solidariedade e Segurança Social da valência CATL, até que 

se possa realizar a candidatura para o aumento dos acordos com aquele Instituto. 

 

1.1.3-Creche de Aljezur 

♦  A capacidade da Creche de Aljezur é de 40 crianças, distribuídas da seguinte forma:  

    ● 8 na sala de Berçário 

   ● 14 na Sala da aquisição da marcha aos 24 meses 

   ● 18 na  sala dos 24 aos 36 meses  

♦  No ano lectivo de Setembro de 2015 a Agosto de 2016 a sala dos 24 aos 36 meses teve a 

capacidade reduzida para 17 crianças, porque o grupo integrou uma criança com necessidades 

educativas especiais. 



 
♦  A Segurança Social só comparticipa 20 crianças, 10 da sala da aquisição da marcha aos 24 

meses e 10 da sala dos 24 aos 36 meses. De forma a minimizar os prejuízos desta valência 

devido à não comparticipação do ISSS, das restantes 20 crianças que frequentam a valência e 

até que se possa realizar a candidatura para o aumento dos acordos com aquele Instituto, foi 

solicitado ao Município de Aljezur a comparticipação do valor por criança. Este apoio teve inicio 

no mês de Junho de 2016. 

♦  Para cada uma das salas, a educadora responsável elaborou um Projecto Pedagógico, que 

orientou a intervenção sempre com o principal objectivo de promover o desenvolvimento 

harmonioso das nossas crianças, sendo essencial a participação e envolvimento das famílias 

neste processo. 

 

1.1.4- Creche de Odeceixe 

♦  A capacidade da Creche de Odeceixe é de 33 crianças, distribuídas da seguinte forma: 

    ● 8 na sala de Berçário 

   ● 10 na Sala da aquisição da marcha aos 24 meses 

   ● 15 na  sala dos 24 aos 36 meses  

♦  A Segurança Social comparticipa todas as crianças que frequentam a valência. 

♦  Para cada uma das salas, a educadora responsável elaborou um Projeto Pedagógico, que 

orientou a intervenção sempre com o principal objetivo de promover o desenvolvimento 

harmonioso das nossas crianças, sendo essencial a participação e envolvimento das famílias 

neste processo. 

 

1.1.5- Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur- Unidade de 

Longa Duração e Manutenção”, no âmbito do RNCCI 

◊ A valência “Unidade de Longa Duração e Manutenção” no âmbito da RNCCI (Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados) que entrou em funcionamento em 1/11/2013 

caracteriza-se por ser uma unidade de internamento de carácter temporário ou permanente, 

com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de saúde de manutenção a 

pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não 

reúnam condições para serem cuidadas no domicilio, contribuindo desta forma para a gestão 

das altas nos hospitais. 

◊ A Unidade de Longa Duração e Manutenção tem por finalidade proporcionar cuidados, 

conducentes à estabilização clínica que previnam e retardem o agravamento da situação de 

dependência, favorecendo o conforto, bem-estar e a qualidade de vida. O internamento é por 

um período superior a 90 dias consecutivos, embora em situações decorrentes de dificuldades 

de apoio familiar ou necessidades de descanso do principal cuidador, possa proporcionar o 



 
internamento por períodos inferiores a 90 dias, que em conjunto não ultrapassem os 90 dias 

por ano. 

◊ Os utentes são comparticipados pela ARS, Algarve, IP e CDSS de Faro, através da celebração 

de acordos de cooperação. Os utentes pagam um valor diário de acordo com os rendimentos do 

agregado familiar. 

◊ Este equipamento tem capacidade para 30 utentes, no entanto, desde a data da sua abertura 

até 02 de Agosto de 2015 apenas 25 das 30 camas estavam comparticipados. A partir de 03 de 

Agosto de 2015 foi possível estabelecer acordos para ocupação das restantes vagas, tendo a 

capacidade total de camas sido preenchida a 03 de Agosto de 2015. 

.  

1.1.6- Programa EspecialMente 

♦ A Direção mantém a resposta “EspecialMente”, após o término do projeto financiado pela 

DGS a 11 de janeiro de 2014, através de protocolo estabelecido com o Município de Aljezur e 

através de mensalidades sociais pagas pelos beneficiários das atividades. 

♦ Esta resposta visa dentro de uma abordagem multidisciplinar, uma intervenção terapêutica 

que proporcione aos indivíduos com necessidades físicas, mentais, cognitivas ou com múltiplas 

perturbações no seu desenvolvimento biopsicossocial, estimular as suas potencialidades, 

visando a integração e inserção social, tendo como objetivo principal a melhoria da sua 

qualidade de vida e do seu bem-estar psicosocioemocional, assim como, a sensibilização, 

promoção e educação para a saúde das suas famílias. 

Objetivos Gerais do EspecialMente 

 Melhorar a qualidade de vida e bem-estar psicossocioemocional do indivíduo portador 

de patologia mental; 

 Sensibilizar, promover e educar para a problemática da saúde mental. 

Assim sendo, as terapias/Atividades que se deram continuidade em 2016 foram: 

 Psicomotricidade com um total anual de 225 sessões terapêuticas 

 Terapia da Fala com um total anual de 216 sessões terapêuticas 

 Equitação terapêutica com um total anual de 32 sessões terapêuticas 

 Promoção da Saúde Mental: Sensibilização e Prevenção 

♦ Na área da promoção da saúde mental deu-se continuidade ao Ciclo de (In) Formações 

destinadas à população no geral. Realizaram-se os seguintes worshop’s/sessões destinados à 

população em geral:  

 “Alimentação Saudável nas Crianças – snack´s práticos e nutritivos” com a presença de 

9 participantes. 

  “Cuidadores informais” com a presença de 6 participantes. 

 “Autonomia em casa – transferência, mobilizações e A.V.D’s com a presença de 9 

participantes. 



 
 “Desenvolvimento Infantil” – 15 participantes 

 “Dificuldades de Aprendizagem” – 8 participantes 

 Acçaõ de sensibilização sobre “inteligência Emocional para beneficiários RSI.  

♦ Ao longo de 2016 desenvolveu-se os seguintes rastreios:  

 “Desenvolvimento Infantil” com a presença de 26 crianças. 

 

1.1.7-Serviço de Psicologia Clínica 

 No ano de 2016 demos continuidade ao serviço de Psicologia clínica dirigida a crianças, 

jovens e adultos, no total foram realizadas 431 consultas em 35 pacientes. 

 Para aceder a este serviço é necessário fazer marcação, não sendo necessária uma 

sinalização por parte da escola ou outro serviço especializado. Este serviço terá que ser 

requerido pelo próprio no caso de ser um adulto ou pelo responsável, no caso de ser uma 

criança ou jovem menor de idade. 

 O valor de consulta/avaliação de Psicologia Clínica tem tabela própria. 

 As consultas são realizadas na freguesia do Rogil e Aljezur. 

 Para além de assegurar este serviço a psicóloga apoia, acompanha e aconselha situações 

específicas de crianças que frequentam a Instituição e também de colaboradores. 

 

1.1.8- Fisioterapia 

 Com a contratação necessária de um fisioterapeuta aquando da abertura da ULDM, 

destacado a 50% para os utentes internados na mesma, a Casa da Criança do Rogil considerou 

uma mais-valia para o Concelho a abertura da resposta de consultas de Fisioterapia para a 

população no geral. Até ao primeiro trimestre de 2016, o fisioterapeuta encontrava-se 

destacado a 50% para o serviço privado externo. Dado o número crescente de utentes que 

procuram o serviço privado de fisioterapia, houve necessidade da contratação de mais um 

técnico de fisioterapia em regime de recibos verdes para dar resposta aos utentes internados 

na ULDM e à crescente procura de utentes externos privados. De realçar que dispomos de 

sessões ao domicilio 

 Ao longo do ano de 2016 tivemos 702 sessões. 

 Para aceder a este serviço é necessário fazer marcação prévia. 

 O valor de tem tabela própria. 

 As consultas são realizadas na Unidade de Cuidados Continuados. 

 

1.1.9– Consultas de Nutrição 



 
 Em 2015 iniciou-se as consultas de Nutrição abertas para a população no Geral. 

Durante o ano de 2016 não foram realizadas consultas de nutrição por não existência de 

procura. 

 Para aceder a este serviço é necessário fazer marcação. Este serviço terá que ser 

requerido pelo próprio no caso de ser um adulto ou pelo responsável, no caso de ser uma 

criança ou jovem menor de idade. 

 O valor de consulta/avaliação em Nutrição tem tabela própria. 

 As consultas são realizadas na Unidade de Cuidados Continuados. 

 Para além de assegurar este serviço a Nutricionista apoia, acompanha e aconselha 

situações específicas de crianças que frequentam a Instituição e também de colaboradores. 

 

1.1.10 - Formação Modelar Certificada 

◊ Não foi aprovada nenhuma candidatura para a realização de Unidades de Formação Modelar, 

em parceria com a empresa Mega Expansão. 

 

1.1.11- FEAC (Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados) 2015 

♦ No ano de 2016 não abriram candidaturas ao Programa FEAC e por isso a Instituição não 

realizou nenhuma acção de distribuição de alimentos pela população carenciada. 

 

 

1.1.12-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Aljezur 

♦  A Instituição esteve representada na Comissão Alargada e integrou, também, a Comissão 

Restrita onde são instruídos os processos. 

 

1.1.13-Rede Social de Aljezur 

♦ Os dois órgãos que constituem a Rede são o CLAS (Conselho Local Acção Social) e o Núcleo 

Executivo, sendo a este último que cabe a função de elaborar documentos e pareceres que 

são posteriormente aprovados pelo CLAS, dos quais podemos salientar o Diagnóstico, 

instrumento aberto que permite conhecer melhor a realidade local, identificando os principais 

problemas e necessidades, o Plano de Desenvolvimento Social que define a estratégia de 

acção por um período de 4 anos e o Plano de Acção Anual que o operacionaliza indicando as 

actividades e as entidades responsáveis pelo seu desenvolvimento. A Casa da Criança do Rogil 

está representada tanto no CLAS, como no Núcleo Executivo. 

 

1.1.14-Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

♦ A Casa da Criança do Rogil está representada no Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 



 
 

1.1.15-Comissão Municipal da Proteção Civil de Aljezur. 

♦ A Casa da Criança do Rogil está representada na Comissão Municipal da Protecção Civil 

de Aljezur. 

 

1.1.16- Comunicação e Marketing da Instituição 

♦ Em 2016 mantivemos o site da Casa da Criança do Rogil. 

♦ Com o mesmo objectivo de divulgar a Instituição, e de aproximar a comunidade dando a 

conhecer as valências e as atividades realizadas mantivemos o nosso blog e um perfil no 

Facebook. 

♦ Contamos com a colaboração da empresa “1000 Olhos” ao nível da imagem da instituição, 

nomeadamente, logotipo, site, folhetos de divulgação das valências/serviços e cartões de 

contactos. 

 

1.1.17- Actividades da Instituição que envolvem as várias valências 

♦ Para promover o intercâmbio entre as várias valências, entre colaboradores, famílias e 

crianças foi elaborado um Plano de Actividades conjuntas, de forma a incentivar a união, o 

espirito solidário, o trabalho de equipa e a partilha de saberes e experiências: 

 

Calendarização/ Evento Actividades/Descrição 

 

Comemoração do Mês de 

Prevenção dos Maus-

tratos na infância 

Abril de 2016 

Actividades nas valências com a participação das famílias com o tema “Promoção 

de Hábitos de vida saudáveis”: 

● Construção de Calendário de Abril: JOGO DA GLÓRIA “Hábitos de vida saudáveis”. 

Exploração do jogo nas salas e distribuição de exemplar para cada criança.(Todas as 

valências:Total de 160 crianças) 

● Construção de jogo de associação com fotografias das crianças a realizarem 

comportamentos saudáveis (afecto, partilha, ajuda…), à vez cada criança levou o jogo 

para casa para jogar em família (Sala dos 1/2 anos da Creche de Aljezur (14 crianças) 

●Desafio do “EspecialMente” – Elaboração de banda desenhada sobre hábitos de vida 

saudáveis (Todas as valências: Total de 160 crianças) 

●Alimentação Saudável: Ludotecas e ATL:- Gincana de sabores, Culinárias saudáveis, 

quizz sobre alimentação saudável, apresentação do projecto Nutriventures e actividades 

temáticas, jogo da glória da alimentação contruído no chão da rua, cubo da alimentação, 

jogos das cores dos alimentos, construção de mandala 

- Convite às famílias para partilharem sugestões e confecionarem na instituição lanches 

criativos e saudáveis: miminhos de melancia, bolachas de banana e aveia, torradas com 

azeite e alho, Manteiga de amendoim,tostas com queijo fresco fruta e legumes, Espetadas 

de fruta… 



 
Creche de Odeceixe e Creche de Aljezur: Lanche saudável partilhado com a participação 

das famílias  

●Importância da água - História da água “O Terrível Senhor Sal e o corpo humano”- 

Concurso da água (Ludotecas e ATL) 

●Importância da Actividade física Gincana de jogos tradicionais /Sessões de Expressão 

corporal, Jogos no exterior/Aula de zumba para crianças e famílias com a instrutora 

Stefanie (Ludoteca e ATL do Rogil) 

●Importância de cuidar da nossa saúde Hora do conto “Eu ponho-te bom, disse o 

urso”/Faz de conta “hospital” (Ludoteca e CATLTotal: 89 crianças) 

●Importância dos hábitos de Higiene /corpo/higiene oral Creche de Aljezur: início da 

lavagem dos dentes na Creche-sala dos 2 anos/Visita ao consultório do dentista- sala dos 

2 anos Ludotecas e CATL: ◊Brincadeira sobre hábitos de higiene: História “Não quero 

lavar os dentes” + demonstração de utensílios para higiene dos dentes, conversas e 

partilhas 

 

Era uma vez uma 

Feira…de Livros 4, no 

Rogil 

11 a 16 de Abril 2016 

 

Organização do Evento “Era uma vez… uma Feira do Livro 4 no Polo do Rogil, 

Aljezur e Odeceixe 

● Promoção da leitura e contacto com os livros das crianças, famílias e comunidade 

● Organização de Actividade do Conto para crianças, famílias e comunidade (sábado- 

16/4/2016 no Polo do Rogil) 

● Organização de Actividade do conto para sala do Jardim de Infância e Salas da Escola 

Básica do Rogil 

 

 

Arraial da Casa da 

Criança do Rogil 

23/7/2016 

Arraial da Casa da Criança do Rogil: Comemoração do 20º Aniversário da Associação. 

Concurso de quadras, Exposição, quermesse, animação musical, comes e bebes no Rogil 

Comemoração do “Dia 

Nacional do Pijama” 

Outubro a 21 de Novembro 

de 2016 

- Actividades temáticas em cada valência (histórias na tenda, sestas nas tendas, 

construção de casas do pijama, de fadas, histórias com pedras, teatros, hora do conto, 

jogos, exposição com participação das famílias…) 

- Comemoração do Dia do Pijama com convite às famílias, todos de pijama na 

instituição 

Festa de Natal da Casa da 

Criança do Rogil 

10 de Dezembro de 2016 

(Sábado) 

● Apresentação do Espectáculo Musical “Natal na quinta” preparado pelos 

colaboradores e famílias das crianças, a partir de músicas e personagens infantis que as 

crianças gostam e reconhecem. 

● Convívio, brincadeiras e lanche 

 

1.1.18-  Outras Actividades Desportivas e Culturais 

♦ Com o objectivo de promover o acesso das crianças a actividades diferentes dinamizadas por 

técnicos especializados, foram disponibilizadas 2 actividades a preços acessíveis (1€ por 

sessão). Assim de acordo com o interesse demonstrado pelos grupos das ludotecas no ano 

lectivo 2015/2016, na ludoteca do Rogil e Odeceixe foi dinamizada a actividade físico- motora, 



 
com periodicidade semanal, dinamizada pela professora de Educação física Rosária Fernandes, 

nas Ludotecas do Rogil, Odeceixe e Aljezur foi dinamizado, com periodicidade semanal o Atelier 

“Laboratório de movimento e Dança criativa” pela Professora Albina Petrolati. 

♦Nas creches a Professora Albina Petrolati desenvolveu, também com periodicidade semanal, o 

Atelier “Bebes ao colo”. 

♦  Organização de Festas de Aniversário: A Casa da Criança do Rogil manteve esta oferta, com 

o objectivo de dar uma alternativa na organização das festas de aniversário das crianças/Jovens 

e também como um serviço que poderia dar algum lucro à instituição. A intenção é aproveitar 

os nossos recursos humanos oferecendo um serviço a um preço acessível. Durante este ano 

não foi organizada nenhuma festa de aniversário. 

 

1.1.19- Actividades no âmbito da Prevenção e Segurança 

♦ Relativamente às medidas de autoprotecção dos edifícios do Rogil e do Edifício do Centro 

Sócio-Educativo de Aljezur a Direcção estendeu o contrato, já celebrado para a Unidade de 

Cuidados Continuados, com a empresa Casa Ferreira, para que fossem reformuladas as 

medidas de protecção de acordo com a lei em vigor. Aguardamos agora a aprovação da ANPC 

para implementar as medidas de autoprotecção reformuladas. 

 

2. Novos Projectos/novos serviços 

 

2.1- Construção de nova sala da Ludoteca de Odeceixe no Edifício da 

Creche de Odeceixe 

◊ A Direcção adjudicou os projectos técnicos e mapas de trabalhos/orçamento para a 

ampliação do edifício da Creche de Odeceixe, para as crianças que frequentam a Ludoteca de 

Odeceixe, de forma a proporcionar as condições adequadas ao aumento do número de inscritos 

na valência. O projecto de Arquitectura está a ser realizado pelo departamento técnico do 

Município de Aljezur. 

 

3- Sócios 

♦ Apesar do valor diminuto das quotas, todos os privilégios atribuídos foram assegurados, 

manteve-se a preocupação de envolver os sócios na vida da Associação e continuamos a 

efetuar descontos significativos aos sócios nas inscrições de todas as valências e nos serviços 

de psicologia. 

 

4- Cooperação com outras entidades 



 
♦ A Instituição manteve os Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social 

de Faro para as valências da Creche de Aljezur, Creche de Odeceixe e CATL do Rogil. 

♦ No âmbito do funcionamento da ULDM de Aljezur a Instituição manteve os acordos de 

Cooperação com a ARS- Algarve, IP e com o Centro Distrital de Segurança Social de Faro. 

♦ Para além dos protocolos estabelecidos com o Município de Aljezur, ao abrigo “Regulamento 

para atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do 

Concelho de Aljezur” do Município de Aljezur, beneficiámos dos seguintes apoios: 

- Cedência de transporte para transportar as crianças das valências da Ludoteca de Aljezur, 

Ludoteca do Rogil e ATL do Rogil para a praia da Amoreira. Um período de uma semana para 

cada grupo. A ludoteca de Odeceixe utilizou o comboio turístico. 

- Apoio ao desenvolvimento de atividades: No mês de abril, no âmbito da comemoração do Mês 

da Prevenção dos Maus tratos na Infância foi solicitada a impressão do Jogo da Glória criado, 

impressões A3 e A4 para distribuição às famílias. No âmbito da realização do Arraial da Casa da 

Criança do Rogil, no dia 23/7/2016 foi solicitado a cedência de mesas e bancos, caixotes de 

lixo, iluminação e palco. 

- Transporte para duas saídas com utentes da Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur à 

Festa da Castanha de Marmelete e à Sede do Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil para 

assistirem ao Teatro de Natal do Programa Entrelaçar. 

♦ Em Outubro de 2016 elaborámos, nova, candidatura ao “Regulamento para atribuição de 

apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do Concelho de Aljezur” do 

Município de Aljezur para o ano de 2017, com vista, nomeadamente, ao apoio para o 

desenvolvimento de actividades e apoio ao nível do transporte. 

♦ Em resultado da candidatura à atribuição de apoio no âmbito do Regulamento da Junta de 

Freguesia de Aljezur para a concessão de subsídios a entidades e organismos da área da 

Freguesia com fins de interesse público elaborada em outubro de 2015 para o ano de 2016, 

beneficiámos das seguintes acções: 

- Acção 2: Disponibilidade de utilização do Polidesportivo de Aljezur; 

- Acção 3: Apoio financeiro para a dinamização de actividade de insufláveis- 240€ (80€ x 3) 

- Acção4: Apoio financeiro para a dinamização de sessões de música para bebés- 300€. 

♦ Em Outubro de 2016 elaboramos, novamente, uma candidatura à atribuição de apoio no 

âmbito do Regulamento da Junta de Freguesia de Aljezur para a concessão de subsídios a 

entidades e organismos da área da Freguesia com fins de interesse público, para o ano de 

2017, com vista, nomeadamente, a obter apoio financeiro para o desenvolvimento de 

actividades com as crianças, apoio na impressão de documentação, apoio ao nível da 

manutenção de edifícios e utilização do polidesportivo de Aljezur. A Direcção efectuou uma 

candidatura semelhante à Junta de Freguesia de Odeceixe e à Junta e Freguesia do Rogil. 



 
♦ A Direcção manteve a cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional de 

Lagos, nomeadamente através, de candidaturas a Medida de Estágio-Emprego, Contratos de 

Emprego Inserção e Programas de Apoio à Contratação, bem como com outras Instituições 

Locais: Junta de Freguesia do Rogil, Junta de Freguesia de Aljezur, Junta de Freguesia de 

Odeceixe, Clubes Locais, Bombeiros Voluntários de Aljezur, NECI… 

♦ No âmbito do Programa EspecialMente mantivemos as parcerias de colaboração estabelecidas 

com o Centro de Saúde de Aljezur, a NECI e GASMI. 

 

5- Recursos Humanos 

♦ Distribuição dos Recursos Humanos a 31 de Dezembro de 2016: 

Direcção e Serviços Administrativos: 

 Astregildo Regino- director de serviços 

 Isabel Almeida- directora de serviços 

 Carla Pires – directora técnica 

 Telma Serrão- diretora técnica ULDM 

 Liliana Penteado – escriturária 

 Marlene Rodrigues- Administrativa  

 Glicínia Pais – técnica de contabilidade 

 Vasco Marreiros – TOC 

 Helder Cabrita – Consultor financeiro (em regime de prestação de serviços) 

Gabinete de Psicologia: 

 Telma Serrão – Psicóloga Clínica (licença de maternidade desde agosto de 2016) 

 Catarina Nobre- Psicóloga Clínica 

Pólo do Rogil: CATL e Ludoteca do Rogil 

ATL e Ludoteca do Rogil: 

 Telma Oliveira – animadora Sociocultural (licença de maternidade de janeiro a junho de 2016) 

 Ana Custódio -  animadora Sociocultural 

Serviços Gerais: 

 Andreia Silva - auxiliar de serviços gerais  

Polo de Aljezur: Creche de Aljezur e Ludoteca de Aljezur 

Creche de Aljezur: 



 
 Maria Helena Regino - educadora / directora técnico-pedagógica   

 Marta Ferreira – educadora  

 Tânia Seromenho – auxiliar de acção educativa 

 Rita Inês- auxiliar de acção educativa 

 Liliana Jacinto- auxiliar de acção educativa 

 Carla Leonor - auxiliar de acção educativa  

 Joana Patrícia Correia - auxiliar de acção educativa    

 Ana Ferreira- auxiliar de serviços gerais 

Ludoteca de Aljezur : 

 Rebecca Jacob – auxiliar de acção educativa 

 Carla António - auxiliar de serviços gerais  

 Isabel Duarte- auxiliar de acção educativa (período da manhã) 

Serviços Gerais : 

 Hiasminny Chisté- auxiliar de serviços gerais 

Polo de Odeceixe: Creche de Odeceixe e Ludoteca de Odeceixe 

Creche de Odeceixe “Era uma Vez”: 

 Verónica Frade - educadora / directora técnico-pedagógica 

 Rita Rosa – educadora 

 Vera Rocha – auxiliar de acção educativa  

 Teresa Pacheco - auxiliar de acção educativa  

 Sílvia Telo – auxiliar de acção educativa 

 Liliana Catarino - auxiliar de acção educativa 

 Mª Cristina Ventura - auxiliar de acção educativa  

 Nádea Borralho- auxiliar de acção educativa  

Ludoteca de Odeceixe : 

 Mª Mafalda Alves – animadora Sociocultural  
 Miriam Borralho- auxiliar de acção educativa 

Serviços Gerais: 

 Lina Neves - auxiliar de serviços gerais  

Cantina do Rogil: 

 Maria Eugénia Inês - cozinheira  



 
 Otília Duarte - ajudante de cozinha  

 Svitlana- ajudante de cozinha 

 Maria Gilda Alves- ajudante de cozinha e refeitório 

“ESPECIALMENTE”: 

 Telma Serrão – Coordenadora  

 Rute Maria – Psicomotricista (contrato de trabalho, afecto ao EspecialMente a 50%) 

 Tânia Silva-Terapeuta da Fala (contrato de trabalho, afeta ao EspecialMente a 50%) 

 

Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur: 

 Maria Teresa Taveira/ Diretora Clinica (Contrato de prestação e serviços) 

 Telma Serrão - Diretora Técnica/Psicóloga Clínica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Cláudia Rosa - Assistente Social (Contrato de trabalho Sem termo) 

 Tânia Silva - Terapeuta da Fala (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado, afeto à Unidade a 

50%) 

 Rute Maria - Psicomotricista (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado, afeto à Unidade a 

50%) 

 Rodrigo Felizardo - Fisioterapeuta (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado, afeto à Unidade a 

50%) 

 Cátia Candeias – Fisioterapeuta (Contrato de prestação de serviços) 

 Raquel Penetra – animadora Sociocultural (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Analisa Pinheiro - Animadora Sociocultural (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Catarina Nobre - Psicóloga/Responsável Animação terapêutica (Contrato de trabalho Tempo 

Indeterminado, afeto à Unidade a 50%) 

 Ana Rita Jorge – Nutricionista (contrato de trabalho Tempo Indeterminado a tempo parcial) 

 Alexandra Ferreira - Enfermeira Chefe (Contrato de prestação de serviços) 

 Pedro Gonçalves - Enfermeiro (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Luísa Guerreiro - Enfermeira (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Jéssica Silva - Enfermeira (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Bruna Dias - Enfermeira (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Joana Teixeira - Enfermeira (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Cristina Santos – Enfermeira (Contrato de Trabalho Indeterminado Data de inicio a 5/12/16) 

 Juliana Soares - Enfermeira (Contrato de Trabalho Indeterminado Data de inicio a 24/10/16) 

 Enfermeiros a Contrato de Prestação de Serviços: Nadine Candeias, Rita Dias, Vera Frade, Raquel 

Miguel, Ana Margarida, Alexandra Silva, Filipa Alexandra, Marco Sousa 

 Natália Vidigal - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Anabela Custódio - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Patrícia Oliveira - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 



 
 Catarina Gonçalves - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Sílvia Martins - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Joana Gonçalves - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Filipa Jesus - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho Tempo Indeterminado) 

 Celestina Godinho - Auxiliar de Ação Médica (Contrato de trabalho. Termino de contrato) 

 Rosália Serrão - Auxiliar de Ação Médica (CEI. Termino a 06/12/2016) (Contrato de trabalho 

Tempo Indeterminado) 

 1 Auxiliar de Ação Médica (Contrato de Prestação de Serviços): Patrícia Matias  

 Natalya Tikhonova - Auxiliar de Serviços Gerais (CEI) (Contrato de trabalho a Termo Certo) 

 Rafaela Campos - Auxiliar de Serviços Gerais (Contrato de trabalho) 

 Filomena Vitório - Auxiliar de Serviços Gerais (Contrato de trabalho termo incerto) 

 Ondina Costa - Responsável de Cozinha (Contrato de Trabalho Tempo Indeterminado) 

 Ana Baptista - Cozinheira (Contrato de Trabalho Tempo Indeterminado) 

 Oana Ribeiro - Auxiliar de Cozinha (Contrato de Trabalho Tempo Indeterminado) 

 Ana Angélica - Auxiliar de Cozinha (Contrato de Trabalho Tempo Certo) 

 Nuno João – Manutenção (Contrato de Trabalho Tempo Indeterminado) 

 Liliana Penteado – Administrativa (Contrato de Trabalho Tempo Indeterminado) 

 Márcia Guerreiro – Ajudante de Cozinha (Estágio para pessoas portadoras de deficiência) 

 

Recursos Humanos 

♦ Foram destacados dois membros da Direção, com funções de Diretores de Serviço, de forma 

a assegurar a gestão financeira e acompanhamento dos Projetos e Candidaturas em curso. 

♦ A Instituição possui um elevado número de colaboradores, e para fazer face às despesas 

tentou, sempre que possível, beneficiou dos apoios fornecidos pelo IEFP e Segurança Social. Ao 

longo do ano de 2016 elaborámos candidaturas ao IEFP no sentido de celebrar Contractos de 

Emprego-Inserção para colmatar a falta temporária de pessoal, quando estas se encontrem por 

exemplo, de licença de maternidade e Estágio-emprego. A Instituição elaborou candidaturas às 

medidas de apoio à contratação como a Medida de Reembolso da TSU e Medida Estimulo. E 

candidaturas à Segurança Social, nomeadamente, à medida Isenção do Pagamento das 

contribuições. 

 

6-Formação de Colaboradores 

♦Em parceria com o IEFP foi dinamizada a seguinte formação de curta duração dirigida aos 

colaboradores da Instituição e realizada nas instalações da Unidade de Cuidados Continuados 

de Aljezur:  Formação: Primeiros Socorros  Carga Horária Total: 25h  

Datas:2,3,10,11,12,16,17,18 de Maio de 2016  Horário: Grupo I: das 10.00h às 13.00h   

Grupo II: das 16.00h às 19.00h  Total de colaboradores participantes: 35 



 
♦Em parceria com o formador Paulo Horschutz Menegucci foi organizada uma Formação de 

Primeiros Socorros Pediátricos, realizada no dia 15/10/2016 nas instalações da Casa da 

Criança do Rogil, sede Rogil, com um total de 8 horas.  

Número de colaboradores participantes: 16 

 

Rogil, 27 de Março de 2017 

 

A Direcção 


