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Plano de Ação para 2022 

O Plano de Ação do Lar de Santo António da Cidade de Santarém para o ano de 2022, 

foi elaborado tendo em consideração que o Lar desenvolve uma única resposta social, 

a de Acolhimento Residencial para Crianças e Jovens, cuja ação está determinada no 

disposto no Decreto-Lei 164/2019, de 17 de outubro de 2019, que abrange as áreas 

seguintes:  

I- Crianças /Jovens Acolhidas; 

II- Colaboradores e Voluntários; 

III- Gestão Patrimonial e Financeira; 

IV- Projetos. 

 

Desde o início de 2020 que o paradigma de acolhimento que o Lar desenvolve se 

alterou, passando, desde essa altura, a acolher crianças e jovens do sexo masculino 

integrados em fratrias. Como é natural, continuamos ainda a procurar adaptar tanto a 

estrutura residencial, como a de recursos humanos e as próprias crianças e jovens a 

esta nova realidade, que se pretende seja segura e securizante e em que todos se 

possam desenvolver de forma natural e bem-sucedida.  

Tal como mencionado nos Planos de Ação de 2020 e 2021, a celebração dos 150 anos 

do Lar, deveria ser desenvolvida até 2022, visto que as primeiras jovens a ser acolhidas 

entraram 1872, embora os Estatutos tivessem sido aprovados em 1870.  As restrições 

impostas pela situação pandémica que enfrentámos e que, de algum modo, ainda nos 

condicionam, afetaram as primeiras iniciativas programadas para o efeito.   De 

qualquer modo, a Direção continua empenhada na celebração condigna desta 

efeméride.  

Assim, e para melhor compreensão do Plano, passamos a apresentar, em tabela, os 

objetivos pretendidos e as estratégias delineadas para os atingir.  
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  I – CRIANÇAS/ JOVENS 

Objetivos específicos Estratégias 

 

1. Satisfação das necessidades básicas 

individuais 

 

1.1. Proporcionar acompanhamento 

profissional de modo a assegurar um 

ambiente seguro e tranquilo. 

1.2. Manter e melhorar as condições de 

conforto habitacional. 

1.3. Proporcionar vestuário adequado à 

idade, gosto e necessidade das 

crianças/jovens em acolhimento. 

1.4. Manter a qualidade da alimentação e 

dos demais serviços prestados 

 

 

2. Intervenção individualizada 

2.1. Respeitar a confidencialidade de 

todos os elementos relativos à vida íntima, 

pessoal e familiar de cada uma das 

crianças/jovens em acolhimento. 

2.2. Proporcionar apoio diferenciado e 

individualizado em termos físicos, 

psicológicos e sociais. 

2.3. Implementar meios e condições para 

audição e participação das crianças e jovens 

nas atividades, ações e projetos que lhes 

digam respeito. 

2.4. Alocar verbas para fazer face a 

necessidades específicas que se venham a 

verificar. 

2.5. Criar incentivos para redução do 

absentismo e motivação para o estudo e 

preparação para a vida ativa. 

2.6. Criar/adaptar espaços adequados a 

intervenções diversas.  

3. Meios que contribuam para a 

valorização pessoal, social, académica 

e profissional, de acordo com os 

interesses e capacidades 

3.1. Proporcionar experiências, contactos e 

oportunidades de aprendizagem e 

valorização, por exemplo através de 

viagens, assistência a espetáculos e 
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manifestadas. participação em projetos diversos.  

3.2. Manter e melhorar, dentro das próprias 

instalações, espaços adequados à 

promoção de competências de 

autonomia.  

4. Acesso a oportunidades e recursos da 

comunidade 

4.1. Manter, alargar e valorizar as parcerias 

que a comunidade proporciona 

 

II - COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS 

Objetivos específicos Estratégias 

1. Proporcionar devidas condições de 

trabalho 

1.1. Proporcionar meios, condições 

estruturais e de segurança para que o 

trabalho decorra dentro da 

normalidade. 

2.  Garantir Formação 2.1.  Promover formação interna e 

garantir acesso a formação externa, 

de acordo com as necessidades do 

Lar, o interesse dos colaboradores e a 

legislação em vigor 

3.  Melhorar a qualidade do trabalho 

prestado  

3.1. Adequar os recursos humanos às 

necessidades da organização  

 III - GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA 

1. Rentabilizar o património imobiliário 

 

 

1.1. Adjudicar os projetos de 

arquitetura e de especialidades, 

apresentar os pedidos de 

licenciamento e, se possível, 

iniciar obras no terreno de N. Sr.ª 

da Guia.  

1.2. Pôr à consideração da Assembleia 

eventuais transações de imóveis 

do Lar para melhor gerir e 

otimizar a parte do património 

que se considera mais importante 

para a instituição.  
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2. Manter o património imobiliário em 

bom estado de conservação 

2.1. Promover a reabilitação de 

espaços existentes no edifício 

principal de modo a fazer face 

quer às exigências de 

funcionamento decorrentes das 

novas regulamentações sanitárias 

e de segurança, quer das 

alterações verificadas no regime 

de acolhimento. 

2.2.  Garantir a manutenção do 

edificado dentro e fora da 

instituição.  

2.2.1. Pintura da fachada da 

sede. 

2.2.2. Recuperação de telhado 

imóvel da Rua Capelo & 

Ivens. 

 

 

3. Garantir uma eficaz gestão financeira 3.1.  Promover uma adequada gestão 

de aquisição de bens e serviços. 

3.2. Incentivar boas práticas no 

sentido de evitar o desperdício. 

3.3. Manter reservas financeiras 

ajustadas ao bom cumprimento 

da missão da instituição e à sua 

sustentabilidade.  

IV- PROJETOS 

1. Diversificar as respostas sociais da 

instituição. 

 

 

 

 

1.1. Manter a intenção de estabelecer 

acordo de Cooperação para o 

Acolhimento de Crianças / Jovens 

Estrangeiros Não Acompanhados - 

CJENA.  

1.2.  No âmbito do programa 

governamentais e/ou europeus 

apresentar candidatura com vista à 

abertura de creche e/ou outras 
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2. Prosseguir as celebrações dos 150 

anos 

respostas sociais.  

1.3. Manter a intenção e a disponibilidade 

para desenvolver uma resposta de 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental. 

 

 

 

2.1. Edição de um livro sobre o Lar. 

2.2. Realização de eventos 

comemorativos. 

2.3. Realização das II Jornadas de Reflexão 

sobre Acolhimento Residencial. 

 

 

 

Santarém, 28 de outubro de 2021 

 

                   Pela Direção 

 

____________________________________ 

               (Maria Emília Rufino) 
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