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I - Introdução 

 

A Provectus – Associação em Prol da Terceira Idade, é uma IPSS que tem como objetivo 

geral “Contribuir para uma melhoria da qualidade de vida na Terceira Idade e a 

integração do idoso na família e na comunidade”, desempenha a sua atividade no 

núcleo urbano da cidade de Faro e está sedeada no Bairro dos Centenários, nº 2 – C, 

em Faro (Apartado 419 - 8001-905 Faro) 

 

No decorrer do ano de 2015 foram realizadas várias ações, relacionadas com: 

 

 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); 

 Serviço de Apoio Domiciliário Integrado (ADI); 

 Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social; 

 Serviço de Apoio à Mobilidade; 

 Centro de Convívio/ Centro Interativo; 

 Atividades Formativas; 

 Atividades Sócio- Educativas e Culturais; 

 Loja social; 

 Grupo de Voluntários.  

 

O ano de 2015 representou uma aposta na dinamização das atividades da Associação 

com implementação e inauguração dum novo Centro de Convívio. Investiu-se em mais 

renovações de edifícios e prosseguiu-se a modernização das viaturas de apoio à 

atividade da Provectus. 

 

II – Valências Desenvolvidas 

 

Na sequência de acordos específicos estabelecidos com o Centro Distrital de Segurança 

Social (CDSS) e Centro de Saúde estão criados três serviços: 

 

 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); 

 Serviço de Apoio Domiciliário Integrado (ADI). 

 Atendimento e Acompanhamento Social; 



1 – Apoio Domiciliário 

                 

De entre as atividades desenvolvidas pelos nossos cuidadores destacamos: 

 

a) A higiene pessoal e habitacional; 

b) A prestação de serviços de manicura/ pedicura, corte de cabelo, massagem, 

marcação de consultas e acompanhamento ao médico, visitas hospitalares aos 

internados, estimulo à atividade, passeios, etc.; 

c) Alimentação; 

d) O incentivo à integração sociofamiliar (Conta-se com a ajuda dos familiares na 

participação e responsabilização de atividades respeitantes ao serviço); 

e) O combate ao isolamento e o estímulo à atividade com a participação de 

voluntários e a frequência em atividades programadas com dinamização do 

Centro de Convívio onde se fizeram atividades com 10 utentes em permanência 

(12 no total do ano); 

f) O transporte frequente de idosos para o Centro de Atividades que não 

dispunham de forma autónoma para se deslocarem para as instalações; 

g) Prestação de uma última homenagem aos utentes falecidos. 

  

1.1- Apoio Domiciliário Integrado (ADI) 

 

No decorrer de 2015, foi prestada assistência permanente a 20 utentes, num espectro 

anual de 2 pessoas – 9 masculinos e 11 femininos com idades compreendidas entre os 

26 e os 92 anos idade. 

Este serviço, prestado diariamente ao longo de todo o ano (Sábados, domingos e 

feriados, inclusive), é desempenhado com a colaboração da equipa de Apoio 

Domiciliário do Centro de Saúde de Faro – Enfermeiros e Fisioterapeutas. 

O quadro que a seguir se apresenta mostra o número de utentes que, ao longo dos 

anos, têm utilizado este serviço: 

 

 

 

 



Ano N.º de utentes 

2001 23 

2002 25 

2003 28 

2004 16 

2005 21 

2006 26 

2007 28 

2008 31 

2009 40 

2010 33 

2011 22 

2012 22 

2013 29 

2014 20 

2015 20 

Total 427 

 

 

1.2 – Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

 

Os Serviços de Apoio Domiciliário são relativamente idênticos aos prestados no ADI, 

como seja, higiene pessoal e habitacional, alimentação, tratamento de roupas, controlo 

e vigilância do estado físico e psíquico do utente sob vigilância médica, inserção 

sociofamiliar, atividades de apoio. Este serviço conta com o apoio do Centro Regional 

de Segurança Social. 

No decorrer do ano foi dada assistência permanente a 25 idosos e um total de 31 no 

decurso do Ano. 

O quadro seguinte demonstra o apoio que temos prestado ao longo dos anos à 

comunidade farense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ano N.º de utentes 

1999 24 

2000 24 

2001 35 

2002 35 

2003 35 

2004 37 

2005 32 

2006 47 

2007 40 

2008 39 

2009 43 

2010 36 

2011 40 

2012 44 

2013 41 

2014 41 

2015 31 

Total 624 

 

 

2 – Atendimento e Acompanhamento Social 

 

No âmbito de acordo com a Segurança Social a Assistente Social, desenvolveu a sua 

atividade na Provectus (dois dias por semana) e no Centro Distrital de Segurança Social 

(Três dias por semana). 

Na nossa Instituição, a atividade da Assistente Social assegurou o atendimento aos 

familiares dos utentes, visitas às residências dos mesmos e elaboração dos respetivos 

processos individuais, e a coordenação das equipas de apoio domiciliário e as relações 

com o Centro de Saúde (Serviço ADI) e com o Centro Distrital da Segurança Social. 

Foram atendidas cerca 155 pessoas e organizados 92 processos. 

 

III – Atividades Diversas 

 

1- Eventos 

 

1 -  No dia 10 de Outubro de 2015, no Auditório da Escola Superior de Saúde - Faro, 

conjuntamente com a UATI – Universidade do Algarve para a Terceira Idade e 

com o apoio da Câmara Municipal de Faro, dos Cafés Delta e da União das 



Freguesias da Sé e S. Pedro, levamos a efeito o XXII Congresso de Geriatria do 

Algarve. Nele, técnicos de diferentes especialidades – medicina, enfermagem, 

segurança, sociologia, apresentaram diversas comunicações.  

Este evento contou com a participação de 122 pessoas, com relevo para Ajudantes de 

Ação Direta de diversas Instituições, alunos da UATI e da Escola Superior de Saúde, 

enfermeiros, técnicos de geriatria, assistentes sociais e voluntários de apoio social. 

 

2– Centro Interativo – Centro de Convívio 

 

2.1 No Centro Interativo, local para atividades lúdicas e culturais e para convívio 

dirigidos a idosos recentemente desenvolvida pela Provectus, tivemos ao longo 

do ano 13 idosos inseridos em atividades que contaram com o apoio de 2 

ajudantes de Ação Direta a tempo inteiro e o apoio de voluntários dos quais um 

em permanência diária. A Provectus promoveu a melhoria das atividades e 

organização deste Centro com um estágio profissional duma Técnica Superior. 

Foi também assegurado o transporte diário para o Centro da maioria desses 

idosos 

2.2 Entretanto, dentro das nossas possibilidades, executamos alguns trabalhos 

prementes nas casas cedidas pela autarquia e destinadas a novo Centro de 

Convívio. Procedeu-se à remodelação de duas moradias para criar a 

infraestrutura física do Centro Convívio no Bairro dos Centenários e inaugurado 

pelo Sr. Presidente da Câmara. 

 

3 – Iniciativas de modernização dos serviços 

        

No decurso do ano são de assinalar as iniciativas de modernização com aquisição de 

equipamento informático e melhoria no funcionamento da página da internet e facebook 

da Provectus. 

 

4 – Formação interna 

 

No decurso de 2015 tiveram lugar algumas ações de formação que foram frequentadas 

por trabalhadores da instituição nomeadamente: 



 Curso SBV – Suporte Básico de Vida que se realizou em duas fases onde 

estiveram presentes 10 trabalhadores; 

 Workshop – Alimentação de idosos, onde estiveram presentes 2 trabalhadores; 

 Workshop – Resolução de conflitos no trabalho, onde estiveram presentes 2 

trabalhadores; 

 A Provectus participou num seminário de IPSS sobre fundos europeus onde 

estiveram presentes dois dirigentes e uma técnica superior. 

 

5 – Serviço de Apoio à Mobilidade 

 

No decurso de 2015 foram prestados serviços de cedência de equipamentos de apoio 

à mobilidade e outras ajudas técnicas nomeadamente camas articuladas, cadeiras de 

rodas, canadianas e andarilhos, tendo sido beneficiadas 15 utentes a maioria 

carenciados. 

Concorremos para apoios à melhoria deste serviço mas ainda sem sucesso 

 

6 – FEAC 

 

Tal como vimos fazendo desde 2011, no ano de 2015 distribuímos através do Fundo 

Europeu de Auxilio a Carenciados (FEAC), bens a 26 utentes que correspondem a 16 

famílias como entidade Mediadora e ainda a 8 utentes diretamente beneficiários. 

 

IV – Grupo de Voluntários de Apoio 

 

Foram feitas reuniões praticamente mensais com o grupo de Voluntários de Apoio da 

Provectus, uns gerais, outros por grupos de trabalhos. 

 

1 -  Manteve-se a receção e cedência de produtos para Solidariedade Social e a 

existência da Loja Social; 

2 -  Realizou-se o jantar de Natal de apoio à Provectus; 

3 -  Arraial Stº António – bastante participado pelos utentes, voluntários e amigos da 

Provectus teve lugar no dia 12 de Junho de 2015; 



4 -  Loja Social – Ainda com atividade reduzida por falta de meios humanos, uma 

vez que as voluntárias não garantem a assiduidade desejada, permitiu no 

entanto proporcionar a alguns utentes bens de que careciam esperando-se uma 

maior regularidade de funcionamento em 2016; 

5 -  A Associação participou ainda em feiras de solidariedade e tendo por objetivo a 

angariação de fundos 

 

V – Recursos Humanos 

 

O quadro de pessoal da Associação no final de 2015 era constituído por 19 

trabalhadores repartidos pelas seguintes categorias: 1 Técnico Superior de Serviço 

Social; 1 Técnico Animador Sociocultural/ Assistente de Geriatria; 1 Administrativo; 1 

Cozinheira; 1 Ajudante de Cozinha; 11 Ajudantes de Ação Direta em situação de 

contrato, 1 Ajudante Familiar inserida em programa do Centro de Emprego; 1 

Empregado de Escritório em Geral inserido na Medida Estágio Emprego; e 1 

Especialista de Trabalho Social também inserida na Medida Estágio Emprego. 

 

A Associação no ano de 2015 fez dois contratos a termo de trabalhadores que 

exerceram as funções de Ajudantes Familiares na Medida CEI do IEFP. 

 

VI – Resultados Financeiros 

 

No exercício de 2015 foi apurado um resultado líquido positivo de 5.997,75€, resultado 

do aumento da atividade da Associação nas várias áreas em particular no apoio 

domiciliário. 

 




