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MAIS UM ANO, A MIMAR.

Na Mimar somos muitos que, todos os dias, se juntam para fazer a

diferença na vida das nossas crianças e das nossas famílias.

Somos colaboradores, voluntários, parceiros institucionais,

empresas e benfeitores que fazem do seu dia-a-dia uma missão:

Continuar a promover o crescimento e o desenvolvimento das crianças que

vivem connosco e que de nós esperam ajuda para terem um novo e melhor

projeto de vida.

A todos os que nos ajudam a Mimar, o nosso muito obrigado!
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No final de 2019 a Casa Mimar teve o seu oitavo ano completo de atividade

enquanto Casa de Acolhimento Residencial, tendo até esta data acolhido 93

crianças, de acordo com a seguinte caracterização:

INTRODUÇÃO
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Os motivos que conduziram aos 93 acolhimentos, bem como a zona

geográfica de proveniência das famílias foram os seguintes:
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Os motivos que conduziram à saída das 82 crianças da Casa Mimar foram os 

seguintes:

Em linha com o plano estratégico definido para os anos de 2019-2022, foram

consideradas prioridades em 2019, os seguintes Objetivos Estratégicos:

OE1 – Reintegração da criança em família natural ou adotiva 

OE2 - Fomentar o desenvolvimento da criança

OE3 – Implementar o Acolhimento Familiar

OE4 – Melhorar a comunicação Interna

OE5 – Reforço do estreitamento de relações com stakeholders decisores

OE6 – Valorização e formação das pessoas

OE7 – Melhoria do sistema Informático e de Informação

OE8 – Reforço do Financiamento Privado e do Autofinanciamento

OE9 – Reforço do estreitamento de relações com stakeholders

financiadores 

Apresentam-se em seguida os principais resultados das atividades

desenvolvidas em 2019, reportando-nos à realização das mesmas por

referência a cada objetivo estratégico.
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1. OE1 Reintegração da Criança em Família

A Casa Mimar acolheu durante o ano de 2019 um total de 21 crianças, tendo

existido 4 novos acolhimentos e 10 saídas.

1.1 Reintegração da criança em família natural ou adotiva

Das dez crianças que saíram em 2019 da Casa Mimar sete foram reintegradas

em meio familiar, com diferentes projetos de vida, conforme se pode observar

no gráfico abaixo, uma foi para outra instituição para que pudesse estar mais

próxima da mãe e duas saíram na sequência de subtração parental (a mãe

fugiu com as crianças para França, tendo o processo sido encerrado em

Portugal).

O tempo médio de permanência destas crianças foi de 13 meses, o que

ultrapassa ligeiramente a nossa meta para este objetivo (12 meses). Este

desvio prende-se principalmente com o tempo de acolhimento de dois irmãos

cujo projeto era a reintegração familiar, mas dadas as enormes fragilidades

foi necessário mais tempo do que o desejável para se conseguir inverter os

fatores de perigo, tendo as crianças estado acolhidas mais de dois anos. O

tempo médio de permanência desde a abertura da Casa Mimar até 31 de

Dezembro de 2019 é de 16 meses.
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Para as 21 crianças acolhidas durante o ano de 2019, foram cumpridas as

metas relativas às atividades que constavam no Programa de Acolhimento

Inicial (da criança e da família) e da Avaliação Diagnostica da Família,

bem como as relativamente aos Planos de Desenvolvimento da Família,

conforme se pode verificar pelos seguintes gráficos:
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Na sequência da avaliação e dos planos de desenvolvimento foram definidos  

todos os Projeto de Vida no prazo de 6 meses.
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1. OE1 Reintegração da Criança em Família

1.2 Fomentar a qualidade da reintegração

Para todas as crianças que, durante o ano de 2019, foram

desinstitucionalizadas foi executado um Plano de Saída.
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95% 100%

% de crianças desinstitucionalizadas com plano de saída

Meta Resultado



Relatório de Atividades 2019

2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.1 Promover o desenvolvimento das capacidades físicas, afetivas e

cognitivas da criança

Para todas as crianças acolhidas na Casa Mimar foi feita uma Avaliação

Diagnóstica e elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual

(PDIC). Este Plano tem como objetivo a promoção do desenvolvimento das

capacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais de cada criança, é

reavaliado trimestralmente e revisto todos os meses de modo a ir ao encontro

das necessidades das crianças.

Como podemos verificar pelos gráficos abaixo o tempo médio de avaliação foi

de 2,6 semanas e o PDIC foi elaborado até 5 dias após a avaliação

diagnóstica em 100% das situações. Os planos foram revistos

trimestralmente dentro da meta estabelecida.
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2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.2 Fomentar a integração social

Para este objetivo foram atingidas todas metas, quer as relativas ao

cumprimento do Plano de Atividades Socioeducativas, quer as relativas

ao cumprimento da integração das crianças em equipamento escolar,

pré-escolar e creche.
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As atividades socioeducativas desenvolvidas ao longo do ano foram realizadas 

de acordo com o Plano Socioeducativo anual que se baseou em:

“Proporcionar a cada criança uma educação que estimule o seu 

desenvolvimento global e harmonioso, fortalecendo a criação de laços e de 

respeito para consigo própria, para com os outros e também com o meio 

físico que a envolve”.

Faziam parte do calendário anual para 2019 as seguintes atividades:

• Aniversários;

• As festas civis e religiosas comemoradas a nível local ou nacional;

• Os dias nacionais ou internacionais com temas, potencialmente 

interessantes, a explorar com as crianças;

• Uma atividade no exterior, de índole cultural, educativa ou de contacto 

com a natureza a realizar mensalmente;

• 15 dias de praia durante a época balnear por cada criança;

• Teatro;

• Cinema;

• Parques;

• Passeios ao ar livre com os bebés;

• Refeições fora;

• Ginástica;

• Contador de estórias;

• Música;

• Culinária;

• Atividades para bebés;

• Atividades do dia-a-dia (idas ao supermercado, farmácia, etc.)
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O quadro abaixo reflete as atividades realizadas por criança. Das 21 crianças

que passaram na Mimar em 2019 só estão refletidas no quadro 20 crianças

porque uma delas esteve em acolhimento com recurso a família voluntária

não estando desta forma inserida nas atividades da Casa. A grande variação

encontrada no número de atividades por criança está relacionada com o

tempo de permanência da criança na casa durante o ano de 2019 e com a

adequação da atividade a cada uma das idades.
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Criança 1 11 16 8 16 2 20 22 4 3 1 2 8 1 2 1 13 130

Criança 2 2 1 4 9 127 4 19 4 1 2 5 3 5 2 188

Criança 3 9 12 4 31 5 11 22 5 3 3 2 1 9 3 2 2 12 136

Criança 4 5 13 6 13 1 25 18 3 2 2 9 1 2 2 7 109

Criança 5 7 15 6 12 1 24 18 4 2 1 2 1 8 1 3 2 6 113

Criança 6 2 3 3 6 5 26 2 1 1 4 1 1 1 3 59

Criança 7 1 2 1 1 1 2 8

Criança 8 2 1 1 1 5

Criança 9 10 6 7 35 77 8 21 3 3 4 3 8 4 1 12 2 204

Criança 10 11 15 8 19 30 19 6 3 1 3 1 8 1 2 11 138

Criança 11 12 12

Criança 12 7 1 2 9 4 1 18 1 3 7 1 1 55

Criança 13 35 8 1 1 45

Criança 14 7 1 2 8 8 16 2 7 1 1 53

Criança 15 2 36 1 2 41
Criança 16 9 11 4 30 6 9 20 3 3 3 1 8 4 1 1 12 125

Criança 17 1 1 47 15 1 1 1 3 1 71

Criança 18 19 19

Criança 19 1 1 1 36 1 1 1 1 43

Criança 20 1 12 1 14
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Em cada mês as principais atividades realizadas foram:
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JANEIRO

Ø Dias festivos na Mimar – Ano Novo
Ø Atividade de culinária
Ø Ida a parques
Ø Festas Aniversário
Ø Atividade física - dia fato de treino
Ø O meu inverno em imagens
Ø Passeio ao ar livre com bebés
Ø Participação Domingada-Candeia

FEVEREIRO

Ø Atividade de culinária
Ø Kidzania
Ø Ida a parques
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Passeio ao ar livre com bebés
Ø Festas Aniversário

MARÇO

Ø Atividade de culinária
Ø Ida a parques
Ø Desfile Carnaval
Ø Dias festivos na Mimar – baile carnaval
Ø Ida ao Planetário
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Passeio ao ar livre com bebés
Ø Cinema- filme “Lego”
Ø Festas Aniversário

ABRIL

Ø Ida a parques
Ø Atividade para bebés- Teatro a Onda
Ø Musica na Mimar
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Teatro na Mimar
Ø Atividade de culinária
Ø Arborismo
Ø Caça ao Ovo
Ø Dias festivos na Mimar - Páscoa
Ø Festas Aniversário
Ø Festival da Páscoa Carcavelos
Ø Ida ao LazerTag

MAIO

Ø Atividade de culinária
Ø Ida a parques
Ø Participação acantonamento Candeia
Ø Ida à quinta do Pisão- festa dos maios
Ø Ida ao Borboletário
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Teatro – Rapunzel
Ø Teatro - Há vida na Praça
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MAIO

Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Festas Aniversário
Ø Teatro na Mimar
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Teatro - Rapunzel
Ø Teatro - Há vida na Praça
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Festas Aniversário
Ø Teatro na Mimar

JUNHO

Ø Atividade de culinária
Ø Ida a parques
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Sessão de Massagem e relaxamento
Ø Quinta pedagógica Armando Vilar
Ø Ida ao Hello Park
Ø Exposição Dinossauros e Unicórnios
Ø Refeição fora
Ø Musica na Mimar
Ø Atividade dia criança- Festival da Criança
Ø Kids Music Fest
Ø Festas de Aniversário

JULHO

Ø Ida a parques
Ø Atividade de culinária
Ø Festas Aniversário
Ø Refeição fora
Ø Atividade para bebés- Conservatório Musica Sintra
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Cinema - Toy Story
Ø Contador de estórias- Biblioteca S Domingos Rana
Ø O meu Carnaval em imagens
Ø Festival Insufláveis
Ø Sessão Massagem e relaxamento
Ø Praia
Ø Teatro na Mimar

AGOSTO

Ø Ida a parques
Ø Atividade de culinária
Ø Festas Aniversário
Ø Teatro - Hakuna Matata
Ø Refeição fora
Ø Ida ao Aquário Vasco da Gama
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Ida ao Monte Selvagem
Ø Participação acampamento Candeia
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SETEMBRO

Ø Ida a parques
Ø Festa de aniversário
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Atividade de culinária
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Contador de estórias biblioteca Oeiras
Ø Refeição Fora
Ø Ida ao Museu dos doces

OUTUBRO

Ø Atividade de culinária
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Ida a parques 
Ø Ida ao Jardim Zoológico
Ø Refeição fora
Ø Ida ao ITQB
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Dias festivos Mimar - Festa dia da Bruxas

NOVEMBRO

Ø Atividade de culinária
Ø Atividade física – dia do fato de treino
Ø Ida a parques 
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø Refeição fora
Ø Teatro Pinóquio
Ø Dia festivos na Mimar- Pão por Deus
Ø Magusto
Ø Ida ao bowling
Ø Ida ao Allegrolanda
Ø Cinema - Família Adams

DEZEMBRO

Ø Ida a parques
Ø Ida à Vila Natal Cascais
Ø Ida à Vila Natal Sintra
Ø Ida ao Circo de Natal
Ø Ida à Wonderland- patinagem
Ø Passeio ao ar livre com bebés
Ø Refeição fora
Ø Teatro Garfield
Ø Passeio a Cascais – Roda gigante
Ø Passeio de Mota
Ø Dias festivos na Mimar – passagem de Ano
Ø Contador de estórias – biblioteca S Domingos Rana

AGOSTO
Ø Sessão Massagem e relaxamento
Ø Praia
Ø Passeio ao ar livre com os bebés
Ø O meu Verão em imagens
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2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.3 Garantir e acompanhar as rotinas diárias das crianças (nutrição,

higiene, descanso e saúde)

Relativamente às rotinas de higiene, alimentação e descanso, estas foram

asseguradas pela equipa de cuidadores, existindo o registo de todas estas

tarefas em impressos próprios para o efeito.

Na área da saúde e administração de medicamento está também

implementado um plano de registos para controlo e verificação.

Os cuidados de vacinação e saúde infantil foram assegurados :

• Centro de Saúde do Estoril, UCC de Alcabideche, USF Colares, USF 

Marginal e Fundação Nossa Senhora do  Bom Sucesso;

• Hospitais de Cascais, Hospital S. Francisco Xavier, Hospital Lusíadas; 

Hospital D. Estefânia, Hospital Santa Cruz, Hospital Egas Moniz, Centro de 

Medicina Física e Reabilitação de Alcoitão;

• Clinica Stº António e Cintramédica;

• Cadin;

• Inês Jubilot e Patrícia Dias (Avaliação Psicopedagógica);

• Teresa Cardoso (psicomotricista);

• Rita Reynolds (Fisioterapia Respiratória);

• Hospital da Luz Oeiras – Dr. Daniel Dias (Oftalmologia);

• Clinica Líbano Monteiro - Dr. Diogo Líbano Monteiro (Estomatologia);

• Clínica Amamentos - Dra. Graça Gonçalves (Pediatria).
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Durante o ano de 2019 foram realizados 783 atos médicos/terapêuticos,

distribuídos por avaliações, consultas, urgências, internamentos, vacinas e

exames médicos. O quadro abaixo especifica a especialidade e a quantidade

de atos realizados durante 2019.
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Especialidade Nº

Avaliação Psicopedagógica 2
Cardiologia pediátrica 1
Cirurgia Pediátrica 1
Estomatologia 5
Exames 4
Fisioterapia 10
Fisioterapia Respiratória 12
Internamento 3
Medicina Física e Reabilitação 7
Neonatologia 4
Neuropediatria 1
Oftalmologia 3
Otorrinolaringologia 1
Pediatria 42
Pediatria Desenvolvimento 4
Pedopsiquiatria 2
Psicologia 7
Terapia Ocupacional 53
Urgência 7
Vacina 32
Terapia da Fala 1
Fim Internamento 1
Ortopedia 2
Enfermagem 2
Psicomotricidade relacional 576
Total Geral 783

2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.4 Garantir a coerência de atuação da equipa educativa

A coerência da atuação da equipa educativa foi garantida pelo

acompanhamento no terreno realizados pela coordenação de equipa, bem

como pelas reuniões quinzenais de todos os colaboradores da Casa Mimar,

num total de 22 reuniões durante 2019 e supervisões mensais num total de

11 sessões.
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3. OE3 Implementar o Acolhimento Familiar

Dadas as dificuldades, e principalmente, a falta de autonomia que a Mimar

tem para poder concretizar o acolhimento familiar como resposta para as

crianças até 6 anos de idade (grupo de crianças a que a Mimar se dedica por

acordo de cooperação com estado), decidimos em 2019 propor metas menos

ambiciosas nomeadamente conseguir integrar todas as crianças com

consentimento prévio para adoção em contexto familiar, com recurso a família

voluntária e não a Família de Acolhimento, sugerindo essa modalidade de

acolhimento às CPCJ e Tribunais. Durante o ano de 2019 não existiu nenhum

acolhimento com este enquadramento, embora tivéssemos, mantido uma

criança com consentimento prévio para adoção acolhida em meio familiar com

recurso a família voluntária da Mimar, com o aval da entidades gestora do

processo, cujo início do acolhimento foi no final de 2018, mas que prevaleceu

em acolhimento durante todo o ano de 2019.

Tínhamo-nos proposto também a integrar um projeto piloto, consultando e

reunindo com todas as casas de acolhimento com interesse na temática do

Acolhimento Familiar para que pudéssemos elaborar uma proposta de criação

de rede de entidades enquadradoras de famílias de acolhimento no distrito de

Lisboa (fora da cidade de Lisboa). Esta atividade não foi realizada, por termos

considerado que, embora o ano de 2019 tenha sido um ano de mudança face

às Famílias de Acolhimento, ainda não existia a vontade politica suficiente

para a sua concretização. Neste momento as Famílias de Acolhimento são

parte integrante das medidas estratégicas definidas no Plano Estratégico de

Desenvolvimento Social 2020-2030 da Rede Social de Cascais, estando a

Mimar integrada neste grupo de trabalho através da Plataforma das Casas de

Acolhimento.
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4. OE4 Melhorar a Comunicação interna

Como este objetivos pretendíamos promover a comunicação interna entre a

equipa técnica, a equipa educativa e entre a equipa técnica e educativa. A

meta proposta para o ano em apreço era de três rotinas implementadas ou

redefinidas. Pretendia-se que, numa primeira fase, fossem identificadas as

necessidades, circuitos e áreas deficitárias, para que, numa segunda fase, se

implementassem os novos processos ou rotinas. Contudo, na auscultação da

equipa, primeiramente em contexto de reunião e depois através de inquérito,

não foram encontrados dificuldades sentidas quanto a este tema. No inquérito

realizado, a área da comunicação foi das melhores classificadas,

apresentando um nível de satisfação de 93%. Dada a situação, não foram

levadas a cabo alterações relativas às rotinas de comunicação embora a

implementação de uma tecnologia de informação na passagem de

informação, e explanado no OE7 poderá também ter contribuído para a maior

fluidez na comunicação e por isso para que a equipa tivesse deixado de sentir

estas dificuldades que anteriormente tinham sido diagnosticadas.

5. OE5 Reforço do estreitamento de relações com stakeholders

decisores

Com o objetivo de aumentar a visibilidade das crianças em acolhimento junto

dos decisores fizemos uma exposição sobre o “tempo de acolhimento nos

consentimentos prévios para adoção” em fevereiro de 2019. Pretendíamos,

por um lado, sensibilizar para a importância de reduzir o tempo de

acolhimento nestas situações específicas (desde que é dado o consentimento

prévio e a integração em família adotiva) e, por outro, encontrar em conjunto

um procedimento que garantisse esse objetivo. A exposição foi enviada para

o Conselho Nacional para Adoção (CNA), Conselho Geral Magistratura,

Procuradoria Geral, Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção

das Crianças e Jovens, Segurança Social e Santa Casa da Misericórdia de

Lisboa.
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Na exposição partimos das situações concretas de consentimento para adoção

desde a abertura da Mimar até 2018 e onde se poderia verificar que, nos

anos de 2017/2018, o prazo até a criança ser integrada na família adotiva

tinha aumentado substancialmente (8 meses, nas melhores situações)

enquanto que nos anos de 2014/2015 o prazo, na maioria das situações,

situava-se nos 3 meses. Assim, e considerando a importância crucial do

primeiro ano de vida em termos de vinculação e a sua consequências para o

desenvolvimento posterior em todas as áreas e considerando também que já

foi possível que estas crianças fossem adotadas aos três meses questionamos

sobre o que está a falhar e de que forma podemos, todos os

envolvidos, contribuir para encurtar prazos de forma a que estas

crianças possam voltar a sair do acolhimento e integrar família

adotiva até aos 3 meses.

Obtivemos resposta das duas primeiras entidades. O CNA na sequência da

exposição emitiu uma adenda à recomendação nº 6/2016 (aprovada em

reunião de CNA a 22/04/2019), onde se recomenda especial atenção aos

prazos no caso de crianças até um ano de idade. O Conselho Geral de

Magistratura também nos enviou ofício onde expunha o resultado de uma

reunião promovida entre as várias entidades envolvidas e de onde resultaram

um conjunto de recomendações. Neste momento ainda não dispomos de

dados e tempo para poderemos fazer uma análise sobre o verdadeiro impacto

que estas recomendações vieram ou não a ter na realidade.

Ainda no OE05 propusemos: 1) promover uma rede e grupos de trabalho

para o desenvolvimento de políticas assertivas na área da criança

nomeadamente através de uma articulação para a implementação dos

princípios do PPCA no período de integração da criança para adoção e 2)

promover uma rede e grupo de trabalho para a identificação das dificuldades

na operacionalização do projeto de vida de apadrinhamento civil, por forma a
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garantir que as crianças, cujo projeto que melhor defende os seus interesses

é este, vêm o seu projeto de vida executado. Estes grupos de trabalho não

foram dinamizados, embora em cada situação concreta quer de adoção quer

de apadrinhamento civil, tenhamos feito o caminho possível e articulado com

as respetivas equipas para que se desenvolvesse com sucesso os

procedimentos necessários à implementação de cada projeto de vida.

Continuamos a sentir dificuldades na sua implementação por serem áreas

com enormes discrepâncias na forma de trabalhar das equipas e por isso

mesmo a necessidade de se trabalhar na articulação de forma prévia aos

processos concretos, através das equipas de discussão e trabalho, mas que

infelizmente não teve lugar.

6. OE6 Valorização e Formação das Pessoas

Relativamente à estrutura de recursos humanos, durante o ano de 2019

pretendia-se manter o quadro de pessoal, que compreende 18

colaboradores: um diretor técnico, um assessor de direção, três elementos

da equipa técnica (um psicólogo, um jurista e um coordenador da equipa

educativa), 12 cuidadores e um auxiliar de serviços gerais. Contudo, foi difícil

manter a equipa de cuidadores com 12 elementos por enormes dificuldade

sentidas em recrutar pessoas com as qualificações necessárias para o

desempenho da função, pelo que acabamos por ter em média menos uma

pessoa nesta função ao longo de todo o ano.

6.1 Avaliação de Desempenho

O modelo de Avaliação de Desempenho teve plena execução em 2019,

tendo sido avaliados 100% dos colaboradores que entraram até 29 de

fevereiro de 2019, tendo em conta objetivos institucionais, de equipa e

individuais (estabelecidos e negociados, no início do ano), bem como o seu

desempenho numa componente mais comportamental nas áreas de mudança

e resultados, qualidade e desenvolvimento, responsabilidade, envolvimento e
22
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Ações de Formação Planeadas
Nº 
horas

Nº 
colaboradores

Realizadas
Qualidade dos cuidados 2 13
Desenvolvimento da criança através da brincadeira 12 2
Suporte Básico de Vida pediátrico 2 14
Segurança e Saúde no trabalho 8 16
Programa de Imersão na Academia 104 8
Não realizadas
Higiene e Segurança Alimentar 3

Ações de formação não Planeadas
Nº 
horas

Nº 
colaboradores

Orientação sexual, Identidade de Género e 
Características Sexuais

3 5

Baby Led Weaning (BLW) 2,5 2

Workshop baby Wearing 2 13

Cuidados básicos de saúde 2 13

A ação de formação em Higiene e Segurança Alimentar não foi realizada por 

dificuldade de data entre a Mimar e a formadora.

Foram contudo realizadas outras ações fora do plano de formação que vieram 

enriquecer esta equipa no trabalho com as crianças e as famílias.

trabalho em equipa, cada uma das quais definida por indicadores

comportamentais. Foram para o efeito realizadas as duas reuniões de

avaliação previstas no sistema (fevereiro e julho).

6.2 Implementação do Plano de Formação

O Plano de Formação foi cumprido a 83%, refletindo o quadro abaixo as

ações planeadas, realizadas e não realizadas, bem como as realizadas e não

planeadas, discriminando o nº de horas por ação e nº de colaboradores:
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6. OE6 Valorização e Formação das Pessoas

6.3 Voluntários

Durante o ano de 2019 podemos contar com uma média de 30 voluntários

permanentes e regulares. Esta equipa de voluntários colabora em diversas

tarefas, nomeadamente no apoio à equipa educativa quer nas atividades

internas como em passeios externos, animação de festas, logística, etc.

Ao longo do ano foram realizadas três reuniões com potenciais voluntários em

3 e 19 de maio e 10 de dezembro.

7. OE7 Melhoria do sistema Informático e de Informação

7.1 Melhorar o parque informático

Tínhamos como objetivo melhorar o parque informático, nomeadamente em

três computadores e uma impressora. Embora tenhamos desenvolvido várias

ações no sentido de os conseguir obter, quer junto de privados, quer junto de

entidades públicas, quer ainda em ações dirigidas à população em geral, não

fomos bem sucedido em nenhuma dela, pelo que adquirimos apenas um dos

computadores previstos, pelo que se mantem a necessidade de adquirir mais

dois computadores e uma impressora.

7.2 Criar sistemas de informação com recursos a novas tecnologias

Identificou-se como importante a utilização de ferramentas que pudessem

ajudar na passagem de informação rápida e que chegasse a todas as

pessoas. Principalmente para que informações quotidianas, relativas a

escolas, consultas, visitas de famílias ou outras, pudessem, de forma segura,

ser transmitidas em tempo real a todos. Desta forma criou-se um grupo de

Whatsapp que veio facilitar muito a rapidez e eficácia na passagem de

informação. Também se pensou alterar o Livro de Ocorrências para uma

versão digital, com recurso a uma plataforma (Wunderlist), o que não se

concretizou por se ter acabado por considerar existir vantagem no atual

formato.
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8. OE8 Reforço do financiamento privado e autofinanciamento

Não obstante o fundamental apoio do Estado para a continuidade deste

projeto, a Mimar tem como objetivo estratégico o reforço do financiamento

privado e o aumento das receitas próprias sem o qual não é possível a

sustentabilidade do seu funcionamento.

Nesta rúbrica, a Mimar das três metas que tinha para 2019:

- 25% de financiamento privado (numerário e em espécie) no total do

financiamento

- Valor do financiamento privado em produtos e/ou serviços - 60.000 Euros

- Valor financiamento privado em dinheiro - 40.000 euros

conseguiu atingir duas delas: o valor do financiamento privado em

dinheiro (45.163,21 euros) e o total de financiamento privado

(numerário e espécie) representou 25% do financiamento total, conforme se

pode observar no gráfico abaixo.
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Em termos de angariação de recursos em espécie (bens/serviços) ficamos

abaixo do objetivo, tendo o valor sido de 48.350,61 euros repartido pelas

seguintes rúbricas:

• Bens Alimentares – 8.021,90 Euros;

• Medicamentos e artigos de saúde – 648,84;

• Artigos de limpeza, higiene e conforto – 5.189,51 Euros;

• Serviços – 34.490,36 Euros.

A estes valores acrescem 630,00 Euros relativos a quotas pagas.

9. OE9 Reforço do estreitamento de relações com stakeholders

financiadores

No Plano de Atividades para 2019 propúnhamo-nos atualizar mensalmente o

sítio da Mimar e semanalmente o Facebook, por forma a manter os

Trabalhadores, Associados e Voluntários da Mimar, bem como os demais

parceiros e interessados, informados da "vida" da Mimar, objetivo que de uma

forma geral foi cumprido. Com o mesmo objetivo proponhamo-nos

desenvolver uma newsletter, com uma frequência semestral, objetivo que não

foi cumprido. Relativamente às relações com os parceiros empresariais que

garantem alguns dos fornecimentos foram mantidas as relações com todas as

entidades.

Propusemo-nos ainda a fazer um refresh ao site, objetivo que foi

concretizado.
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Conclusão

Os desvios verificados relativamente à execução do previsto no Plano de

Atividades para 2019 prenderam-se fundamentalmente com:

• OE1 O tempo médio de permanência;

• OE3 Criação de grupo de trabalho para a área do acolhimento familiar;

• OE4 Identificação dos constrangimento na comunicação e consequente

desenvolvimento de novas rotinas;

• OE5 Criação de grupos de trabalho onde se discutissem os temas do

Programa de Preparação para Adoção e a o projeto de vida de

Apadrinhamento Civil;

• OE7 Aquisição de dois computadores e uma impressora;

• OE8 A angariação de financiamento privado em espécie;

• OE9 A elaboração de uma newsletter.

Relativamente ao objetivo OE1, embora tenhamos excedido ligeiramente a

meta prevista, consideramos o desvio pequeno, principalmente por se tratar

de um objetivos bastante exigente.

No que diz respeito ao OE3 e OE5 a Mimar não dinamizou um possível grupo

de trabalho por ter percecionado ainda pouca vontade política e institucional

por quem detém o poder em envolver o setor social privado nestas temáticas.

No que diz respeito ao OE4 acabamos por não identificar áreas onde a

comunicação estaria deficitária e consequentemente não foram implementar

novas rotinas de comunicação. Possivelmente a implementação de um

WhatsApp para toda a equipa veio resolver muitas das dificuldades de

comunicação previamente sentidas e como tal posteriormente não se veio a

conseguir identificar dificuldades de comunicação que viessem a ser

trabalhadas.
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OE7 – Esperamos conseguir a aquisição de mais dois computadores e uma

impressora no próximo ano.

OE8 - O valores das doações em espécie abaixo da meta, embora não se

considere significativo já que o objetivo se concretizou em 80% e tendo

estado a Mimar abaixo da sua capacidade em termos do número de crianças,

pelo que também existiu, naturalmente, uma menor necessidade de bens e

serviços.

Relativamente ao OE9, há a salientar que quem executa a newsletter são

elementos da direção, da equipa técnica e da equipa educativa, pelo que,

dado o enorme volume de trabalho que carateriza a nossa atividade,

acabamos , de facto, por deixar de lado este objetivo.
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As contas do ano 2019 (Balanço Financeiro e Demonstração de Resultados em

31 de dezembro de 2019) são apresentadas em anexo.

Os rendimentos da MIMAR em 2019 tiveram origem em diversas rubricas

descritas no quadro abaixo.

Relativamente aos gastos operacionais, como podemos verificar no gráfico

seguinte os recursos humanos representam 72%, os fornecimentos e serviços

externos 25% e os géneros alimentares 3%.

Rendimentos e Ganhos

Materiais de consumo 8.670,74

Quotizações e joias 630,00

Subsídios, doações e legados à exploração 372.411,55

Estado e outros entes públicos 287.568,47

Particulares 20.981,53

Empresas 7.605,00

Injunções 5.425,00

Doações em espécie 39.679,87

Outros 11.151,68

Outros rendimentos e ganhos 23.028,44

Total de Rendimentos e ganhos 404.740,73

72%

25%

3%

Gastos Operacionais

Custos com
Pessoal

Fornecim. e
Serviços Externos

Mercadorias
consumidas
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No quadro abaixo discriminam-se as principais rubricas de gastos:

Gastos e perdas

Custo das mercadorias consumidas 9.249,71

Total custos mercadorias consumidas (conta 61) 9.249,71

Serviços especializados 48.126,42

Proteção de dados 105,17

Consultas médicas 5.962,50

Mensalidades creche e JI 8.855,00

Atividades extra escolares 621,60

Consultas segurança alimentar 442,92

Manutenção equipamentos 1.053,21

Refeições 18.000,00

Consultoria jurídica 3.000,00

Informática 131,25

Vigilância e Segurança 1.103,02

Honorários 5.800,00

Conservação e reparação 2.929,85

Outros 121,90

Materiais 7.611,41

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 101,87

Livros e documentação técnica 27,00

Materiais de escritório 1.046,54

Ofertas 220,68

Livros e materiais escolares 288,22

Artigos de higiene 4.856,96

Outros 1.070,14

Energia e fluídos 10.624,33

Eletricidade 4.255,82

Combustíveis 1.691,53

Agua 3.142,46

Gás 1.534,52

30

CONTAS



Relatório de Atividades 2019

No quadro abaixo discriminam-se as principais rubricas de gastos:

Em suma, no ano de 2019, de acordo com o balanço financeiro e a

demonstração de resultados a MIMAR somou 404.740,73 euros de

rendimentos e 376.261,15 euros em gastos. Assim, o resultado líquido

do exercício de 2019 foi positivo em 28.479,58 euros.

Gastos e perdas (continuação)

Deslocações e estadas 1.034,21

Refeições 464,09

Táxis e bilhetes de transporte 110,70

Portagens e estacionamentos 459,42

Serviços diversos 18.889,51

Comunicações 5.565,99

Seguros 1.258,58

Contencioso e notariado 16,34

Limpeza, higiene e conforto 12.003,60

Outros 45,00

Total fornecimentos e serviços externos 
(conta 62)

86.285,88

Remunerações ao pessoal 203.227,19

Encargos sobre remunerações 42.297,26

Outros gastos com o pessoal 5.752,23

Total gastos com o pessoal (conta 63) 251.276,68

Gastos de depreciação (ativos fixos tangíveis) 27.550,67

Total gastos de depreciação (conta 64) 27.550,67

Outros gastos e perdas 1898,21

Total de outros gastos e perdas (conta 
68)

1898,21

Gastos de financiamento (juros de mora) 0,00

Total de gastos de financiamento 
(conta 69)

0,00

Total de gastos e perdas 376.261,15
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Encontram-se nos arquivos da MIMAR todos os documentos que suportam as

contas agora apresentadas e que os associados podem consultar, nos termos

constantes nos Estatutos.

O quadro abaixo reflete os valores reais e orçamentados para os rendimentos

e gastos, bem como os respetivos desvios.

Nos rendimentos não foi considerado o valor de gastos de depreciação e

amortizações (conta 78), pelo fato de não ter impacto orçamental.

O desvio relativamente aos rendimentos deveu-se ao não comprimento da

meta relativamente à angariação de recursos em espécie que não foi

impactante na atividade, pois pelo facto de se ter verificado, no segundo

semestre de 2019, um menor número de crianças na Mimar, por não terem

existido os pedidos de acolhimento habituais, as necessidades de bens e

serviços foram menores. A casa esteve vários meses abaixo da sua

capacidade máxima.

No que diz respeito ao desvio negativo referente à rubrica de recursos

humanos prendeu-se com dois fatores: primeiro existiu menos um cuidador,

em média, durante todo o ano e nas duas substituições por licença de

maternidade os valores pagos foram mais baixos porque, num dos casos,

apenas se substituiu a pessoa por outra a meio tempo, já que metades das

Rúbricas Real Orçamentado Desvio 
(%) Desvio (€)

Total de Rendimentos e 
Ganhos (conta 7) 381.712,29 € 388.896,10 € 1,8% -7.183,81 €

Total de Gastos exceto RH 
(contas 61 e 62) 95.535,59 € 86.469,13 € 10% +9.066,46 €

Total de Gastos com o 
Pessoal (conta 63) 251.276,68 € 275.411,27 € 8,8% -24.134,59 €
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Funções, pela sua natureza, foram distribuídas por colaboradores e,

nomeadamente, pela direção e na outra substituição os valores salariais

foram mais baixos por se tratar de uma pessoa em inicio de carreira.

O desvio negativo relativamente aos fornecimentos resultou de um maior

gasto com honorários (aumento devido à contratação de prestação de

serviços pontuais para colmatar a falta de recursos humanos já referida),

material de escritório (pela aquisição de um computador), conservação e

reparação (revisão de toda a caixilharia que não estava previsto em

orçamento), bem como gastos em artigos de higiene que também apresentou

um valor mais elevado face ao orçamentado.
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Este documento é uma pequena mostra do que conseguimos levar a cabo no

último ano, e mais uma vez a Direção da Mimar não queria deixar de

sublinhar que nada teria sido possível sem o envolvimento e dedicação de

todos os colaboradores e voluntários, e sem os parceiros, empresas,

entidades e benfeitores que doaram produtos, disponibilizaram serviços e

apoiaram financeiramente a nossa Casa.

Estoril, 15 de junho de 2020

A Direção da MIMAR

Sofia Pombo e Costa Maria João Lois Ana Sofia Marques
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PARCEIROS POR AREA DE ATIVIDADE

Institucionais:

Câmara Municipal de Cascais

Freguesia Cascais e Estoril

Freguesia de Alcabideche

ISS

Saúde:

Cadin

Clinica Líbano Monteiro (Dentista)

Cristina Martinez (Dermatologista)

Daniel Vieira Dias (Oftalmologista)

Graça Gonçalves (Pediátra)

Rita Reynolds (Fisioterapia Respiratória)

Inês Jubilot e Patrícia Dias (Avaliação 

Psicopedagógica)

UCC Alcabideche

Primeira optticas

Optica da Villa

Medicamentos:

Farmácia da Amoreira

Educação:

Creche e Jardim de Infância Garatuja

Alimentação:

Caruço & Filhos

Fonte Viva

Hotéis Real

Pastelaria Bonjour

Logoplaste

Fontelusa

Atividades Extracurriculares

Estoril Praia

Transporte:

On the Road

Informática:

Fernando Freitas

Rui Gorgulho

HACCP:

Patricia Moura

Segurança:

Gabriela Fernandes

Comunicações:

Vodafone

Serviços jurídicos:

Luis Rodrigues da Silva e Associados

Outros Serviços:

Filomena Sousa

Thyssen Krupp

Workstyle

Madalena Copeto de Jesus

P2Y Engenharia
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EMPRESAS/ENTIDADES QUE APOIARAM EM 2019

• Accenture
• Ana Garcia Martins e Produtora Meio 

Termo
• Ana Zanatti
• AON
• Aquário Vasco da Gama
• ASIA
• Associação de Solidariedade Social

Dom Pedro V
• Associação 1717
• Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

(Direção Regional Sul)
• Blevins Franks
• BPI
• BUS – Bens de Utilidade Social
• Bússola
• Centro de Interpretação Ambiental da 

Pedra do Sal
• Centro Pré e Pós Parto
• Centro Paroquial do Estoril
• Colégio Amor de Deus
• Colégio Marista de carcavelos
• Conservatório de Música de Sintra
• DarArte
• Entrajuda
• Escola Bolinha de Neve
• Escolinha do Largo
• Espaço Vassourinha
• Estoril Praia
• Farmácia Carvalho
• Força de Produção
• Grafilinha
• Grupo José Avillez
• Grupo Yamaha MT Portugal
• Grupo Hornet Lisboa
• Grupo Mototurismo da CMC

• HLC
• José Avillez Aniversário
• Hospital dos Pequeninos
• Mini Preço
• Montepio
• Mustard Seed MAZE
• Nestlé
• NewCoffe
• Perrigo
• Philips- Avent
• Plano 6
• Procter & Gamble
• Porta da Frente
• Pulguinhas
• Rapid Pizza
• Raul Lino
• Salesianos Manique
• Sarrazola House
• Sonae
• Teatro Municipal Amélia Rey Colaço
• UpUp
• 100% Bébe

APOIOS




















