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1.
História e contexto social, económico e cultural
O CSCVPA - Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora pertence à primeira geração das
instituições particulares de solidariedade social surgidas depois do 25 de Abril e foi constituído
a partir da reflexão efetuada pelo núcleo dos sócios fundadores de que, em Vila Praia de
Âncora e no Vale do Âncora, eram muitas as lacunas em termos sociais, educacionais e
culturais e, por isso, impunha-se que fossem tomadas medidas no sentido de colmatar as
lacunas identificadas.
Os sócios fundadores deliberaram então a criação de uma Instituição Particular de
Solidariedade Social nos termos da legislação em vigor tendo sido desenvolvido e concluído o
processo com a celebração da escritura pública de constituição no dia 8 de setembro de 1983
a que se seguiu o processo de registo nos Serviços competentes do Ministério de Segurança
Social.
Refere-se que esta instituição iniciou a sua atividade com poucos recursos, em espaços
alugados e bastante acanhadas na Rua Miguel Bombarda em Vila Praia de Âncora e, fruto
dessa precaridade, foi delineado um plano de ação de médio e longo prazos e aproveitada a
disponibilidade da Câmara Municipal de Caminha para criar uma nova zona de expansão
urbanística, hoje conhecida como Centro Cívico, destinada, justamente, à implantação de
equipamentos sociais, culturais e habitacionais.
A proposta feita à Câmara Municipal de Caminha apontava para a ocupação dos terrenos
interiores situados no centro da Vila prevendo-se a construção da Avenida do Centro Cívico e
arruamentos confluentes sendo que se preconizou a construção do Complexo Social e
Educacional e do Centro Cultural de Vila Praia de Âncora, na parte nascente dessa nova zona
urbana.
Em meados da década de oitenta, com a colaboração da Câmara Municipal de Caminha e do
Gabinete de Apoio Técnico às Autarquias Locais (GATAL) foi elaborado o projeto do Complexo
Sócio Educacional Intergeracional com um programa muito arrojado que passava pela
construção do Lar de Idosos, Centro de Dia e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) e
espaços para desenvolver o Serviço de Apoio Domiciliário que, tendo sido a primeira resposta
social do CSCVPA, funcionou, ainda, em instalações provisórias.
Importa referir que a grande aspiração da população de Vila Praia de Âncora era a construção
do Lar de Idosos mas foi a valência mais difícil a ser conseguida fruto da desvalorização da
prioridade da construção do Lar de Idosos em Vila Praia de Âncora pelo Centro Regional da
Segurança Social, com o argumento de que no município já haviam Lares em Caminha e Seixas.
A única abertura do CRSS foi para a construção de um Lar de Idosos pequeno para cerca de
vinte utentes o que conduziu a que o projeto do Lar de Idosos no Complexo Social e
Educacional tivesse que ser substancialmente alterado e mesmo assim não seria seguro que
viesse a ser financiado, tanto a construção, como os acordos de cooperação.
Mesmo com todas as dificuldades acima descritas o projeto avançou e, em face da
disponibilidade dos espaços resultante da redução da área destinada a Lar de Idosos, a Direção
do CSCVPA em interligação com a Comissão Instaladora da ETAP – Escola Profissional
equacionou a hipótese de adaptar as instalações às atividades educativas e formativas
dirigidas a jovens e adultos aprofundando a lógica da intergeracionalidade prevalecente nos
órgãos sociais mas não muito bem aceite pelo CRSS de Viana do Castelo que colocou sérias
reservas à convivialidade das gerações.
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Atualmente o Complexo Social e Educacional Intergeracional comporta as seguintes respostas
sócio-educacionais: Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Estrutura Residencial para
idosos, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Atendimento a Vitimas de Violência
Doméstica, Protocolo de Rendimento Social de Inserção, Cantina Social, Banco de Ajudas
Técnicas e Espaço Aconchego e Contrato Local de Desenvolvimento Social.
Fruto das opções então tomadas, em setembro de 1989 passou a funcionar neste edifício o
Pólo de Vila Praia de Âncora da ETAP – Escola Profissional com formação nas áreas da
Hotelaria e Turismo desenvolvendo formação de dupla certificação escolar e profissional tendo
por base uma Autorização de Funcionamento emitida pelo Ministério da Educação para cerca
de 150 alunos.
Tendo o CSCVPA, nos seus estatutos, um enfoque especial na vertente cultural que
apresentava, igualmente, importantes lacunas em Vila Praia de Âncora e no Vale do Âncora,
em meados dos anos oitenta avançou-se com o projeto de construção do Centro Cultural de
Vila Praia de Âncora com um Auditório com cerca de 250 lugares e com condições para a
realização de espetáculos de música, dança, teatro, colóquios e conferências e um outro com
cerca de 80 lugares para reuniões e outras realizações a uma escala mais pequena. Neste
edifício passou a funcionar a Biblioteca Fixa da Fundação Calouste Gulbenkian e a Academia de
Música Fernandes Fão para além de outras associações. Mais recentemente, depois da saída
da Biblioteca da Fundação Gulbenkian, para a Ludoteca, funciona neste edifício o Centro de
Interpretação Arqueológica.
Fruto de uma candidatura ao PARES – Programa de Apoio a Respostas Sociais e da existência
de uma lacuna na valência das creches no Vale do Âncora, a Direção mandou elaborar o
projeto e apresentar a respetiva candidatura ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social
que foi aprovada daí resultando a construção da Creche “Mundo Colorido”, que, desde 2009,
funciona no lugar de Sapor, freguesia de Vile, tendo capacidade para acolher 66 crianças dos 3
meses aos 3 anos.

2 – Contextualização da atividade e princípios orientadores da ação
O Plano de Atividades, em termos gerais, procura dar sequência às atividades que vem sendo
desenvolvidas nos anos anteriores nos campos social e cultural, tendo como principais
destinatários as crianças, os jovens e os idosos de Vila Praia de Âncora e do Vale do Âncora e
realçar a criação de condições para incrementar as respostas sociais e culturais e inscrevem-se
nos objetivos e fins da instituição previstos nos Estatutos.
Refere-se que as instituições particulares de solidariedade social, em geral, e o CSCVPA, em
particular, não foge à regra, estão confrontadas com uma política muito restritiva em termos
financeiros por parte do Ministério da Tutela, mas, malgrado essa situação, em 2020, tudo fará
no sentido de dar continuidade às ações a desenvolver pelas diferentes valências segundo os
mais elevados padrões de qualidade.
Igualmente, o CSCVPA procurará estar atento à abertura de eventuais candidaturas a fundos
comunitários designadamente em matéria de obras de ampliação da valência de Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas.
Do mesmo modo, estaremos igualmente atentos às áreas que foram definidas pelo governo
como podendo ser descentralizadas nas autarquias nomeadamente no que refere ao Serviço
de Apoio aos Utentes do Rendimento Social de Inserção e ao CLDS.
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Relativamente à valência do RSI continuamos a reiterar a nossa discordância relativamente aos
valores a pagar e aguardamos a transição para a esfera municipal para se decidir sobre a sua
manutenção nesta instituição. Consideramos que a situação de défice continuado foi sustido,
por força do acordo com os colaboradores que assentou no princípio da compatibilização dos
valores a pagar aos colaboradores com a redução proporcional do tempo de trabalho, mas
importa que seja clarificada a situação.
Relativamente ao CLDS prevê-se a sua continuidade em 2020 centrado nas problemáticas do
apoio aos públicos idosos, mas com um orçamento e uma equipa mais reduzida.
Sublinha-se que no que concerne aos objetivos gerais continuarão centrados na promoção
social e cultural da população do Vale do Âncora, nomeadamente:


No domínio da promoção social
a)
b)
c)
d)
e)
f)



Apoiar a infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo;
Apoiar a família;
Apoiar as pessoas idosas e as pessoas com deficiência e incapacidade;
Apoiar a integração social e comunitária;
Apoiar as pessoas nas situações de falta ou diminuição de meios de subsistência
ou de capacidade para o trabalho;
Promover outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que
contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos.

No domínio da promoção cultural

A associação, na vertente cultural, tem como objetivo geral apoiar e realizar iniciativas
voltadas para o desenvolvimento social, artístico e cultural das populações e, em particular:
a) Promover a arte, a cultura, a história e a arqueologia;
b) Promover espetáculos nas áreas artísticas;
c) Promover programas nas áreas de comunicação,
d) Manter a publicação do jornal Terra e Mar, em formato digital;
e) Desenvolver programas de inclusão digital;
f) Promover e apoiar estudos e pesquisas,
g) Promover, participar e desenvolver intercâmbios;
h) Desenvolver parcerias com escolas, promovendo a intergeracionalidade, o diálogo
e a solidariedade;
i) Captar recursos privados, públicos, nacionais e internacionais;
j) Firmar parcerias, consórcios e patrocínios com outras instituições e empresas;
k) Desenvolver programas e projetos educativos, culturais, artísticos e científicos;
l) Promover a realização de pesquisas, conferencias, mostras, exposições, oficinas e
cursos.


Atividades secundárias ou subsidiárias
a)

b)

A instituição poderá prosseguir de modo principal ou secundário outros fins de
natureza lucrativa ou não lucrativa, desde que esses fins sejam compatíveis com
os fins definidos nos números anteriores.
A instituição poderá ainda desenvolver atividades de natureza instrumental
relativamente aos fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras
entidades por ela criada, mesmo que em parceria e cujos resultados económicos
contribuam exclusivamente para o financiamento da concretização daqueles fins.
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c)

O disposto no número anterior não prejudica a competência dos serviços com
funções de fiscalização ou de inspeção para a verificação da natureza secundária
ou instrumental das atividades desenvolvidas e para a aplicação do regime
contraordenacional adequado ao efeito.

3 - Missão, Visão, Valores
A missão, visão e valores da organização é algo que importa ter sempre muito presente e a sua
identificação e fixação foi objeto de uma profunda reflexão que envolveu todas as partes
interessadas no processo conducente à prossecução dos objetivos estatutários e do trabalho
desenvolvido, quotidianamente, por todos os colaboradores nas diferentes valências sociais,
culturais e educacionais.
Referimo-nos a seguir a cada uma das vertentes objeto de reflexão que se traduzem, em
alguns casos, na identificação e colagem ao pensamento e às reflexões de autores consagrados
e respeitados no campo social educacional e cultural.
3.1 - Missão
Pretende-se que o CSCVPA desenvolva, através de um trabalho de proximidade à comunidade
um serviço de qualidade nas vertentes sociais, educacional e cultural.
3.2 - Visão
Pretende-se que o CSCVPA seja uma “instituição de referência a nível organizacional,
apostando na prestação de serviços de excelência”
3.3 - Valores
a) Solidariedade
Traduzida no seguinte conceito: “Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem
ele o oceano seria menor”. Madre Teresa de Calcutá.
b) Respeito
Centrado no seguinte pensamento: “Respeito não é algo que se busca ou que se exige, é algo
que se dá e se recebe”. Claudiney Ribeiro Santos.
c) Valorização humana
Sustentado na seguinte máxima: “Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro
de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se.” Gabriel Garcia Marquez
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4. Recursos Humanos
A Instituição conta com um grupo de colaboradores internos, distribuídos pelas diversas
respostas sociais da seguinte forma:
Resposta Social
Nº médio colaboradores
CATL
2
Creche
12
Centro Dia
2
ERPI
8
SAD
8
Protocolo RSI
5
CAVVD
3
Comuns a várias respostas
6
Total
46
É de referir ainda a colaboração de três prestadores de serviços: 1 no apoio ao jornal Terra e
Mar e 2 enfermeiras (ERPI e CD).
Com a possível aprovação dos Projetos CLDS4G e Recomeçar + Perto, alargamento da Resposta
Social CAVVD, a abertura de sala na Resposta Social Creche, bem como a contratação de
colaborador para substituição de colaboradores em férias, prevê-se a contratação dos
seguintes Recursos Humanos:
Resposta Social
CLDS4G
Recomeçar+ Perto
CAVVD
Creche
Comuns
Total

Nº médio colaboradores
3
3
2
2
1
11

5 -Recursos Materiais/Infraestruturas
Esta instituição particular de solidariedade social conta com 3 edifícios distintos com
finalidades ligadas às valências e finalidades previstas estatutariamente, sendo que:
 No edifício sede, também designado por Complexo Socio-educacional intergeracional,
funcionam as várias respostas sociais, a Unidade de Formação de Hotelaria da ETAP e
o Jornal Terra e Mar;
 No edifício do Centro Cultural, funcionam os espaços de conferências e seminários e
exposições, o Centro de Interpretação Arqueológico do Vale do Âncora, e várias salas
destinadas às sedes de diversas coletividades dentre as quais se destacam a Academia
de Musica Fernandes Fão e o Etnográfico de Vila Praia de Âncora;
 Na Creche “Mundo Colorido”, na freguesia de Vile temos as respostas destinadas às
crianças de mais tenra idade e o Banco de Ajudas Técnicas.
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6- Medidas com vista à adaptação, beneficiação, manutenção e comercialização de bens e
serviços
6.1. Centro Cultural de Vila Praia de Âncora
No decurso do próximo ano, deverão ser feitas obras de adaptação, manutenção e
beneficiação no edifício do Centro Cultural de Vila Praia de Âncora que permita conferir-lhe as
condições de utilização exigidas pela legislação em vigor para este tipo de equipamentos.
Admitindo-se que possam abrir candidaturas para projetos financiados pela União Europeia
tendo em vista a melhoria da eficiência energética prevê-se a apresentação de uma
candidatura que permita substituir algumas fontes de energia e consequentemente baixar os
custos com a energia elétrica.
6.2 - Complexo Social e Educacional Intergeracional
No Complexo Sócio Educacional foram executadas, recentemente, obras bastante profundas
de requalificação não sendo previsível investimentos avultados nos próximos anos mas
admite-se, ainda a possibilidade de fazer algumas intervenções pontuais, designadamente:
a)
A substituição do telhado do edifício da parte posterior do complexo sócio-educacional
que ainda tem lusalite;
b)
A substituição do piso do espaço destinado ao Restaurante Pedagógico atento o seu
estado de degradação;
c)
A beneficiação das zonas de circulação do edifício posterior onde funcionam a cozinha
e pastelaria pedagógicas.
d)
Execução de pintura exterior do edifício.
Caso abram candidaturas para projetos financiados pela União Europeia que permitam investir
em instalações e/ou potenciar o uso de energias renováveis prevê-se a apresentação de uma
candidatura para substituir as fontes de energia e baixar os elevados custos, designadamente,
com a energia elétrica.
6.3 - Ampliação da resposta social da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas com quartos
individuais e duplos
Desde há vários anos que o CSCVPA se depara com a necessidade de aumentar a resposta de
apoio aos idosos através do aumento da sua capacidade de oferta de quartos individuais e
duplos.
Em 2019 foi adjudicada a elaboração do projeto e espera-se, em 2020, a aprovação do projeto
de execução com vista à ampliação da Residência para Idosos aumentando o número de
quartos e passando os utentes de 20 para 38. Espera-se igualmente, em 2020, apresentar uma
candidatura para financiamento aos programas financiados pela União Europeia.

6.4 - Creche Mundo Colorido
A Creche Mundo Colorido é um equipamento de construção recente não sendo previsível
quaisquer obras de vulto, a não ser as que visam corrigir as anomalias construtivas entretanto
detetadas e comunicadas ao empreiteiro, e prevemos que, na entrada principal do edifício,
seja criada uma zona coberta que proteja os utentes das intempéries.
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Caso abram candidaturas para projetos financiados pela União Europeia com vista potenciar o
uso de energias renováveis tendo em conta uma maior eficiência energética prevê-se a
apresentação de uma candidatura que permita substituir as fontes de energia e baixar os
elevados custos, designadamente, com a energia elétrica.
6.5 - Equipamento e apetrechamento dos espaços sociais, educacionais e culturais
a) - Centro Cultural de Vila Praia de Âncora
No decurso do próximo ano continuar-se-á a dotar os serviços alocados no edifício do
Centro Cultural dos equipamentos, mobiliário e utensílios julgados necessários, prevendo-se,
designadamente:
 A aquisição de equipamento informático e vídeo para o Centro de Interpretação;
 A aquisição de um elemento identificativo do Centro Cultural;
b)- Complexo Social e Educacional Intergeracional
Tendo sido desenvolvido um amplo projeto de remodelação das diversas respostas sociais no
Complexo Sócio Educacional as necessidades estão agora focadas:
a) No reapetrechamento do Centro de Dia e ERPI.
b) No reapetrechamento do CATL;
c)-Creche
Este novo equipamento entrou em funcionamento no início de 2011 não sendo previsível a
aquisição de equipamentos com algum significado.
Caso se identifique alguma necessidade em termos de equipamentos, mobiliário e utensílios
diversos será resolvida/colmatada pontualmente.
7 – Atividades diversas de natureza social e cultural
As ações previstas complementam o trabalho já desenvolvido no âmbito do CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO ARQUELÓGICA DO VALE DO ÂNCORA e nas ações de planeamento e
organização que vem sendo desenvolvidas com vista à execução de um programa de
dinamização cultural ao longo do ano.
Prevê-se que a Fundação Bienal de Cerveira que vai levar a cabo a Bienal de 2020 e se prevê
tenha extensões em alguns espaços culturais fora daquele município, consubstancie o acordo
já encetado envolvendo também a COOPETAPE sendo um deles o Centro Cultural de Vila Praia
de Âncora.
7.1 - Comemorações do 37º aniversário da instituição
Tendo em vista assinalar mais um aniversário da instituição procurar-se-á aproveitar a
efeméride para concretizar o objetivo de:
a)

Realizar um encontro/convívio dos dirigentes e colaboradores da instituição;

b)

Realizar outras atividades de natureza cultural e recreativa, alusivas às comemorações
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7.2 - Colóquios e conferências
Por iniciativa própria e/ou em interligação com outras entidades, procurar-se-ão levar a cabo
várias iniciativas visando a discussão aprofundada das questões relacionadas com a
problemática da infância, juventude e terceira idade na sua relação com a comunidade, para
além de outros temas de interesse para a comunidade em geral.
7.3 - Animação cultural
No Centro Cultural procurar-se-ão implementar várias ações de animação cultural por
iniciativa própria ou em ligação com outras associações ou entidades.
7.4 - Cooperação inter-associativa
Continuar-se-á a cooperar com as associações culturais, desportivas, recreativas e
humanitárias, nomeadamente as que têm o estatuto de sócios coletivos, designadamente:
•

Academia de Música Fernandes Fão

•

Grupo Etnográfico de Vila Praia de Âncora

Poderão continuar a ser cedidas, pontualmente, as instalações a entidades públicas ou
privadas, associações ou autarquias, sem prejuízo das atividades programadas pela nossa
associação, atentas as normas de acesso, segurança das instalações, horários de
funcionamento e eventuais contrapartidas financeiras que poderão ter lugar.
7.5 - Jornal terra e mar
Face ao Protocolo estabelecido com a Temacoope - Terra e Mar Cooperativa Editorial, esta
Instituição continuará a assegurar a publicação deste órgão de comunicação social embora
agora em suporte digital.
7.6 - Rede social
O Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora tem sido desde sempre um parceiro ativo e
empenhado na Rede Social do Concelho de Caminha, sendo intenção desta Instituição
continuar com a mesma postura.
7.7 - Intercâmbio ao nível transnacional
Procurar-se-á em 2020 desenvolver algumas ações em intercâmbio e troca de experiências
com instituições similares sedeadas em Espanha (Galiza) e França (Seine et Marne - PontaultCombault).
7.8 - Protocolo de Cooperação com a COOPETAPE
Nos termos do Protocolo de incidência financeira estabelecido desde 1989 com a ETAPC e,
presentemente, com a COOPETAPE, Cooperativa de Ensino, CRL, manter-se-á a cedência das
instalações necessárias à continuação do funcionamento da Unidade de Formação de
Hotelaria, onde funcionam os cursos da área da hotelaria e turismo, com cursos de:
•

Receção/Atendimento

•

Restaurante/bar

•

Cozinha/Pastelaria
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7.9- Comemoração do Centenário do Nascimento de Cesário Augusto Domingos Lagido

Ocorrendo no dia 10 de dezembro de 2020 o centenário do nascimento do Sr. Cesário
Lagido prevê-se que em ligação com a camara municipal de caminha se estabeleça um
programa comemorativo
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8. Quadro de Ação: objetivos e metas
8.1. Área de intervenção: Terceira Idade (Estrutura Residencial Para Idosos; Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário)
1. Objetivo geral
Objetivos específicos

Indicadores

Taxa de cumprimento
Aplicar e analisar os
do nº de questionários
questionários de
realizados (nº de
avaliação de satisfação inquéritos
dos clientes
realizados/nº de
clientes*100)
Diversificar as
atividades de
animação
sociocultural

Taxa de cumprimento
(nº de atividades
planeadas)

2. Objetivo geral
Objetivos Específicos
Promover sessões de
sensibilização/ debate
sobre temas do seu
interesse

Indicadores

Nº de sessões
promovidas

Aumentar o grau de satisfação dos utentes/famílias/significativos da ERPI/CD/SAD
Recursos a Envolver
Metas
Fonte
Atividades/Estratégias
Materiais
Humanos
/Logísticos
Aplicar os questionários de
avaliação de satisfação nas
Inquéritos de respostas ERPI/SAD e CD;
Equipa
Equipamento
≥ 70%
avaliação de
Tratar a informação obtida;
Multidisciplinar
informático
satisfação
Estabelecer ações de
melhoria face aos resultados
obtidos
Fazer o levantamento dos
Equipa de
Plano de
90%das
interesses dos clientes;
Animação;
atividades de
atividades
Propor atividades culturais,
Psicóloga ou
animação
realizadas
plásticas, cognitivas;
Gerontologa
sociocultural
Implementar as atividades
Manter/aumentar a autonomia dos clientes
Recursos a Envolver
Metas
Fonte
Atividades/Estratégias
Materiais/
Humanos
Logísticos
Plano de
Proporcionar sessões na área Equipa
3 sessões
atividades de das quedas, burlas e
multidisciplinar
Computador,
anuais
animação
segurança, e mitos do
GNR
Videoprojector
sociocultural envelhecimento
USF
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Promover atividades
de estimulação física e
cognitiva

Nº de sessões
promovidas

3. Objetivo geral

Plano de
3
atividades de
Sessões/sema
animação
na
sociocultural

Sessões de atividade física,
expressão corporal e de
estimulação cognitiva

Equipa
multidisciplinar
Prof. De
Educação Física e
de expressão
corporal

A definir

Promover a segurança dos clientes do SAD e CD
Recursos a Envolver

Objetivos Específicos

Proporcionar o serviço
de teleassistência

Indicadores

Nº de clientes que
mantêm o serviço
Nº de clientes que
solicitam o serviço

Facultar o registo no
programa “Estou aqui
Adulto”

Nº de clientes com
pulseira da PSP

Facultar o empréstimo
de Ajudas Técnicas

Nº de clientes que
solicitam o
empréstimo

4. Objetivo geral
Objetivos Específicos

Indicadores

Metas

Fonte

Atividades/Estratégias

Mais 2 idosos
usufruem do
serviço

Ficha de
adesão ao
serviço

Monitorizar os casos já
iniciados;
divulgar e implementar o
serviço nas residências de
outros idosos

DT
Administrativo

Equipamento
Teleassistência

70% dos
clientes com
autonomia e
fragilidade
associada

Pedidos
realizados
junto da PSP

Registar os clientes,
Levantar e entregar as
pulseiras

DT
Psicóloga ou
Gerontologa

Computado

DT
Psicóloga ou
Gerontologa

Transporte
Computador
Ajudas Técnicas

3 idosos
Ficha de
solicitam o
adesão ao
Divulgar e oferecer o serviço
serviço
serviço
Promover a intergeracionalidade
Metas

Fonte

Atividades/Estratégias

Materiais/
Logísticos

Humanos

Recursos a Envolver
Humanos

Materiais/
11

Logísticos
Desenvolver a partilha
de experiencias e
vivências com os
clientes das outras
respostas sociais do
CSCVPA, com os
alunos da ETAP e
Estabelecimentos do
pré-escolar e 1º ciclo
do Concelho

Nº de ações realizadas
ao longo do ano

5. Objetivo geral
Objetivos Específicos

Participar em
atividades/passeios
exteriores

Indicadores

Nº de ações

Comemorar os aniversários
Hora do Conto;
Plano de
Passeio com idosos e
atividades de
Transporte
crianças/jovens da
animação
Computador,
Instituição;
Equipa
4 ações/ ano sociocultural
Videoprojector
Jogos ;
multidisciplinar
Géneros
Dia dos Avós e Dia da
Registo de
Alimentares??
Família;
presenças
Hora do Conto Fora de
Portas
Privilegiar a interação com a família e/ou significativos e com a comunidade, no sentido de otimizar
os níveis de atividade e de participação social;
Recursos a Envolver
Metas
Fonte
Atividades/Estratégias
Materiais/
Humanos
Logísticos
Atividades religiosas (missas
e procissões);
Comemoração de datas
PAASC
festivas (Carnaval, Páscoa,
6 Atividades
Equipa
Registo de
Marchas Populares, etc)
A designar
/ano
multidisciplinar
Participação
em
atividades
presenças
promovidas pela CM de
Caminha
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8.2. Área de intervenção: Infância (Creche/Centro de Atividades de Tempos Livres)
Proporcionar uma oferta de serviços ajustada às necessidades dos utentes e das famílias com que
trabalhamos e da comunidade na qual estamos inseridos

Objetivo Geral
Área de Intervenção: Infância- Creche

Recursos a Envolver
Objetivos Específicos

Indicadores

Metas

Fonte

Atividades

Garantir o
cumprimento dos PIs

% de Pis elaborados,
monitorizados e
avaliados

100%

Elaborar e rever os Pis em
equipa
Construção de instrumentos
de trabalho
Reuniões periódicas

Direção técnica,
Coordenação
pedagógica,
Educadoras de
infância
Pais

Estreitar relações de
proximidade entre
Encarregados de
Educação e Creche

Mais de 50% de
participação dos
Encarregados de
Educação nas
atividades propostas

Mais de 5
atividades

Planos
Individuais
Registos de
avaliações
Projetos
Curriculares
Planificações
Planificações
- Registo
fotográfico
- Registo de

- Reunião de pais
-Festa de Natal e Final de
Ano
-Sunset da Família
-Workshops e tertúlias

Direção técnica,
Coordenação
pedagógica,
Educadoras de
infância,

Humanos

Materiais/
Logísticos
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Manter e melhorar a
qualidade das
atividades
intergeracionais

Taxa de participação
dos utentes em
atividades
intergeracionais

Mínimo de
duas
atividades
mensais

Área de Intervenção: Infância- Creche
Objetivo Geral
Objetivos
Específicos

Indicadores
Taxa de ocupação da
sala

Manutenção do
número de utentes

presenças
-Registo de
atividade

- “Juntos crescemos”ateliers comemorativos

- Registo
fotográfico
das
atividades
- Relatório da
atividade

- Continuidade do Projeto
Hora do Conto Dentro de
Portas;
-Comemoração dos
aniversários
-Dia do Pijama
-Cantar das Janeiras
- Carnaval
-Vila Praia em Flor

Auxiliares de
ação educativa
Comunidade
Educativa
- Diretora técnica
- Educadora
- Animadora
-Equipa Creche
-Equipa ERPI/CD
- Comunidade
Educativa

- Transporte para
deslocação
-Material de
desgaste para
execução do
teatro

Manter o acordo de cooperação da resposta social
Metas

Fonte

Atividades

100%

- Contratos
de Prestação
de serviços

- Promoção da instituição,
nomeadamente das
valências da infância, ao
nível de marketing
institucional
- Atividades inovadoras e
atrativas ao nível pedagógico

Recursos a Envolver
Materiais/
Humanos
Logísticos
Direção técnica,
Coordenação
pedagógica,
Educadoras de
infância,
Auxiliares de
ação educativa
Comunidade
Educativa

Redes sociais,
flyers,
desdobráveis

Área de Intervenção: Infância- Centro de Atividades de Tempos Livres
Objetivo Geral
Manter o acordo de cooperação da resposta social
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Objetivos
Específicos

Indicadores

Metas

Fonte

Atividades

100%

- Contratos
de Prestação
de serviços

- Promoção da instituição,
nomeadamente das
valências da infância, ao
nível de marketing
institucional

Recursos a Envolver
Materiais/Logís
Humanos
ticos

Promover a
capacidade da sala
com o número
máximo de inscrições
protocoladas

Taxa de ocupação da
sala

Objetivo Geral

Proporcionar uma oferta de serviços ajustada às necessidades dos utentes e das famílias com que trabalhamos e da
comunidade na qual estamos inseridos

Objetivos
Específicos

Indicadores

Acrescentar inovação
às atividades em
período não letivo

Manter e melhorar a
qualidade das
atividades
intergeracionais
dentro e fora da
instituição

Nº de novas atividades
executadas

Taxa de participação
dos utentes em
atividades
intergeracionais
Taxa de participação
de indivíduos externos
à instituição

Metas

Até 3 novas
atividades

Fonte

Atividades

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais/Logís
ticos

- Protocolo
de parcerias
-Planificações
- Registos
fotográficos

- Definição de planificações
de acordo com as faixas
etárias e os interesses do
grupo

- Coordenadora
Pedagógica;
- A.A. Educativa
- Animadora
- Novos parceiros

- Registo
fotográfico
das
atividades
- Relatório da
atividade

- Continuidade do Projeto
Hora do Conto Dentro e Fora
de Portas;
- Divulgação da instituição
junto da comunidade escolar
-Comemoração dos
aniversários
-Ceia de Natal
- Carnaval

- Diretora
Serviços;
- Coordenadora
Pedagógica;
- A.A. Educativa
- Animadora
-Equipa Creche
-Equipa ERPI/CD
- Agrupamento

- Transporte para
deslocação
-Material de
desgaste para
execução do
teatro
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-Vila Praia em Flor

Estreitar relações de
proximidade entre
Encarregados de
Educação e CATL

Mais de 50% de
participação dos
Encarregados de
Educação nas
atividades propostas

Mais de 5
atividades

Planificações
- Registo
fotográfico
- Registo de
presenças
-Registo de
atividade

de Escolas
Sidónio Pais
- Comunidade
Educativa

- Reunião de pais
-Festa de Natal e Final de
Ano
-Sunset da Família
-Workshops e tertúlias
-Ações de voluntariado
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8.3.Área de Intervenção: Rendimento Social de Inserção
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Promover atividades
de carácter lúdico com
as crianças e jovens

Acompanhar famílias beneficiárias
Indicadores

Realização de 2
semanas de atividades

Proporcionar
informação sobre
assuntos variados e
pertinentes à
população beneficiária
Angariar géneros
alimentares e
produtos de higiene
pessoal e habitacional

3 jornais (Abril,
Agosto, Dezembro)

Estimular a
consciência social e
humanitária da
comunidade para o
problema da pobreza

Realização de uma
atividade

Realização de uma
atividade solidária

Metas
Participação
de 5 crianças
e jovens, 1
semana na
Páscoa e 1
semana no
Verão
Publicação de
3 jornais

Angariação
de produtos
para apoiar
as famílias
beneficiárias
Intervenção
na
comunidade
no dia
internacional
para a
erradicação
da pobreza
(17 de

Fonte

Atividades

Recursos a Envolver
Materiais/
Humanos
Logísticos

Ficha de
inscrição

Integração de crianças e
jovens em Atividades de
Tempos Livres

Ajudantes de
Ação Direta / ATL

Internet

Elaboração de jornal
informativo

Ajudantes de
Ação Direta

Computador,
impressora, papel,
internet

Comunidade

Atividade a definir

Equipa de RSI

Dependentes da
atividade a
realizar

Comunidade

Atividade a definir

Equipa de RSI

Dependentes da
atividade a
realizar

Dependentes das
atividades a
realizar
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Promover atividades
de caráter sócio
cultural com as
crianças e jovens

Concretização da festa
com entrega de
presentes

outubro)
Participação
de 20
crianças e
jovens

Ficha de
inscrição

Festa de Natal

Equipa de RSI /
CPCJ / Ação
Social da
Autarquia

Não aplicável

8.4.Área de Intervenção: Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica
Objetivo Geral

Objetivos Específicos

Indicadores

Apoio
social,
psicológico e jurídico a
vítimas de violência
doméstica

Nº de primeiros
atendimentos;
Nº Atendimentos
Sociais;
Nª de
acompanhamentos
psicológicos;
Nº de atendimentos
jurídicos

Atendimento psicológico, social e jurídico a vítimas de violência doméstica e atendimento
psicológico a ofensores.
Recursos a Envolver
Metas
Fonte
Atividades
Materiais/
Humanos
Logísticos
45 utentes
- Ficha
- Proceder à avaliação Equipa de apoio à Viatura
individual da
vítima
Computadores
psicossocial;
vítima
com acesso à
- Folha de
- Avaliar o risco;
internet
registo
Capas para
- Realizar atendimentos
arquivo de
- Escala de
sociais,
processos
risco
Telemóveis
Realizar
- Avaliações
económicas

acompanhamentos
psicológicos;
-

Instrumentos
e escalas de
avaliação
psicológica

Efectuar

atendimentos

jurídicos;
- Proceder à orientação
institucional;
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-Relatórios e
informações
para tribunais
(queixa
crime)
Requeriment
o de proteção
jurídica

- Elaborar relatórios
psicossociais.

-Relatórios de
encaminham
ento
Atendimento e
acompanhamento
psicoterapêutico ao
ofensor

Nº de atendimentos;
Nº de
acompanhamentos.

15 utentes

Instrumentos
e escalas de
avaliação
psicológica

- Proceder à avaliação;
-

Definir

plano

de

acompanhamento
psicológico;
- Elaborar relatórios.

Intervenção
em
situações de crise

Nº de intervenções em
crise;
Nº de situações
orientadas casa de
abrigo.

- folhas de
registo

-

Efetuar

a

- Escala de
risco
- Plano de
segurança

- Avaliar o risco;

avaliação

psicossocial;

Psicóloga que
acompanha os
ofensores

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Capas para
arquivo de
processos
Telemóveis
Equipa de apoio à Viatura
vítima
Telemóveis

-Providenciar resposta às
necessidades

básicas

de

plano

de

vida;
-

Definir
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intervenção;
- Proceder à orientação
institucional;
Realização de eventos
temáticos e atividades
de
divulgação/sensibilizaç
ão
dirigidos
à
comunidade

Promoção
das
condições objectivas
de vida das vítimas de
violência
doméstica
com vista a potenciar
a sua reinserção social

Nº de prospetos
informativos
distribuídos;

1 evento
temático

- Registo
fotográfico;
- Cartazes

Nº de Cartazes;
Nº de população
abrangida na
comemoração do dia
25 de Novembro.
Nº de utentes
integradas ações

- Emitir relatórios.
- Conceber e disseminar
prospetos

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis

- Comemoração dia 25 de
Novembro (cartaz, panfletos;
atividade a definir).

-banco
alimentar

-

Referenciar

famílias

carenciadas para ações de

s;

-

Nº de ações de

sempre que se justifique;

Nº de utentes que
beneficiaram de apoio.

Assistente social
da equipa do
apoio à vítima

acerca da problemática;

distribuição de géneros;

géneros;

A definir

informativos

educativas/profissionai

distribuição de

Equipa do CAVVD

- Loja socialEspaço
Aconchego

Providenciar

vestuário

- Apoio pecuniário eventual
em situação de crise;
- Favorecer a integração
social das vitimas, facilitando
o seu acesso à formação
profissional, integração
laboral através de itinerários
de inserção: IEFP/CLDS.
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8.5. Projeto “Recomeçar + Perto”

Objetivo Geral

CAVVD - PROJETO RECOMEÇAR + PERTO (2020/2022)
POISE – 3.17. Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de acompanhamento de
agressores na violência doméstica
Eixo prioritário: 3 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação
Tipologia de intervenção: 37 - Combate à violência de género / doméstica

Objetivos Específicos

Prevenir a violência
doméstica e de
género; aumentar a
nível de sensibilização
e conhecimento
sobre a violência
doméstica e de
género; dinamizar o
trabalho em
rede/parceria e
intensificar o papel
dos municípios na
prevenção e combate
à VD e de género.
Formar e orientar os
educadores na
abordagem da
problemática da VD;
delinear uma
intervenção
estruturada para

Indicadores

Metas

Fonte

Atividades

Número de ações
desenvolvidas

Realização
de 12 ações

Planificação da
Atividade,
Ficha de
Inscrição,
Registo de
Presença

Atividade 1 Desenvolver
ações de
sensibilização
dirigidas à
comunidade em
geral

Número de aplicações;
número de alunos que
participam na
atividade; número de
escolas envolvidas na
atividade; número de
educadores envolvidos

Execução de
4 atividades
na
comunidade
educativa

Planificação da
Atividade,
Ficha de
Inscrição,
Registo de
Presença

Atividade 2 Alargar a
aplicação do Kit
pedagógico
dirigido a crianças
em idade préescolar,

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos
1 Psicóloga
Viatura
1 Jurista
Computadores
1 Assistente
com acesso à
Social
internet
Videoprojetor
Telemóveis

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis

Financeiros
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clarificar conceitos e
desmistificar crenças
associadas à VD nos
menores; promover a
educação através dos
pares

na atividade

Construir o mote para
educadores e
docentes abordarem a
problemática da VD
em contexto
institucional; delinear
uma intervenção
estruturada para
clarificar conceitos e
desmistificar crenças
associadas à VD nos
menores; promover a
educação através dos
pares
Informar e aumentar
o nível de
conhecimento sobre a
problemática da VD e
de género na
comunidade escolar
envolvida no 2º ciclo

Número de kits
publicados e nº de
aplicações; número de
alunos que participam
na atividade; número
de escolas envolvidas
na atividade

Publicação
de 50 Kits e
Execução de
4 atividades
na
comunidade
educativa

Publicação dos
kits

Número de guiões

Distribuição
de 1000
guiões

Elaboração do
guião; acesso
da
comunidade
escolar ao
guião

elaborados; número
de escolas abrangidas

elaborado no
âmbito da
candidatura
anterior, nos
Jardins de
Infância dos
concelhos de
Valença, Monção,
Melgaço e
Paredes de Coura,
na presença dos
educadores.
Atividade 3 e 4 Elaborar um Kit
pedagógico
dirigido a crianças
do 1º ciclo e
testar a sua
aplicação

Atividade 5 Elaborar e
distribuir um
guião de boas
práticas para
prevenção e
combate à VD e

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
Impressão em
gráfica

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
Impressão em
gráfica
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de escolaridade

Aumentar a nível de
sensibilização e
conhecimento sobre a
violência doméstica e
de género.

Sensibilizar a
população para a
problemática da VD e
divulgar o trabalho
desenvolvido no
CAVVD e Recomeçar
+ perto no distrito de
Viana do Castelo
Promover
intervenções
específicas e
multidisciplinares
com vítimas de VD,

Número exposições
realizadas e número

Realização
de 2
exposições

Planificação da
Atividade,
Registo de
visitas às
exposições

Elaboração e
publicação
de 1000
exemplares
da agenda
(500 de cada
ano)

Publicação da
agenda e
número de
aquisições

Atendimento
especializado
a 140 vítimas

Ficha de
sinalização;
Fichas de
diagnóstico de
vítimas de VD;

de trabalhos
produzidos

Publicação da agenda
e número de
exemplares publicados

Número de
sinalizações; número
de atendimentos

de género
dirigido a crianças
do 2º ciclo de
escolaridade
Atividade 6 Realizar
exposições com
trabalhos
artísticos alusivos
à VD, elaborados
pelos alunos das
diferentes escolas
do distrito de
Viana do Castelo
com ênfase nos
municípios de
Valença, Paredes
de Coura,
Melgaço e
Monção
Atividade 7 Elaborar agendas
para os anos de
2021 e 2022
alusivas à
problemática da
VD
Atividade 8 Realizar
atendimento
especializado
semanal a vítimas

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Videoprojetor
Telemóveis

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
Impressão em
gráfica

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
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em ações
descentralizadas;
promover um
atendimento de
maior proximidade a
todas as vítimas de
VD, suprimindo as
dificuldades de
acessibilidades e rede
de transportes.

realizados; número de

Desenvolver e
implementar uma
medida de
intervenção específica
com vítimas de VD

Número de grupos

Reforço da
importância da
articulação
concertada das
respostas existentes
para crianças e jovens
em risco ao nível da
violência vicariante,
facilitando o trabalho

acompanhamentos
efetuados

criados e número de

Realização
de 2 grupos

vítimas participantes

Número de reuniões
realizadas; proporção
atingida do públicoalvo (nº de crianças
filhos de Vitimas de
VD identificadas e nº

8 reuniões

Folhas de
de VD distribuídas
registo de
pelos concelhos
atendimentos Valença, Monção,
às vítimas;
Melgaço e
aplicação de
Paredes de Coura
escalas de
risco;
declaração de
consentimento
para a
intervenção e
informatização
de dados;
plano de
segurança
pessoal
elaborado
Planificação da
Atividade 9 atividade,
Criar grupos de
registo
ajuda mútua
processual,
ficha inscrição
e registo de
presença
Atas de
Atividade 10 reuniões
Realizar reuniões
semestrais com
os parceiros para
promover ações
que facilitem o
apoio a jovens em
risco, no âmbito
da VD

Pastas para
arquivamento
de processos

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
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em rede; reforço da
importância junto da
rede de tornar
prioritário o ingresso
de crianças, filhos de
vítimas de VD em
equipamentos sociais
de apoio à infância
Diminuir a
(re)vitimização;
promover a melhoria
da articulação entre
as respostas das
diferentes jurisdições
.

Disponibilizar aos
vários profissionais de
diferentes áreas
formação específica
na área da violência
doméstica,
principalmente no
que respeita à
intervenção com
vítimas
particularmente
vulneráveis.

de crianças filhos de
Vitimas de VD
identificado)

Número de reuniões
realizadas; Fontes de
Verificação

3 reuniões
com o MP

Nº de ações
promovidas, nº de
profissionais
participantes

4 ações de
formação
com 30
profissionais
dos
concelhos de
Valença,
Monção,
Melgaço e
Paredes de
Coura

Atas de
reuniões

Atividade 11 Realizar reuniões
semestrais com o
Ministério público
para promover
ações que
melhorem a
articulação entre
as respostas das
diferentes
jurisdições
(criminal, de
família e cível);
Planificação da
Atividade 12 Atividade,
Promover ações de
Ficha de
formação junto de
Inscrição,
profissionais que
Registo de
atuam direta e
Presença.
indiretamente na
área da VD

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis

1 Psicóloga
1 Jurista
1 Assistente
Social

Viatura
Computadores
com acesso à
internet
Telemóveis
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8.6. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS4G)

Eixo Intervenção
Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Até 31 de dezembro de 2020 envolver 48
pessoas idosas e 2 pessoas com deficiência e
incapacidade em encontros temáticos (sobre
gastronomia, artesanato, ambiente, tradições,
bem-estar físico e mental, histórias de vida,
entre outros), que promovam o resgate de
memórias significativas (estimulação da
memória declarativa) o convívio, a troca de
experiências e as relações intergeracionais. A
realizar pelas várias freguesias do concelho

Até 31 de dezembro de 2020 envolver 24
pessoas idosas e 1 pessoas com deficiência e
incapacidade em ateliers relacionados com
diversas áreas de interesse, nomeadamente:
culinária, agricultura, artesanato, ambiente,
bordados regionais, entralhar redes,
gerontomotricidade, tecnologias de
informação e comunicação, entre outros, que
exercitem as suas funções cognitivas e
motoras, mantenham a capacidade funcional
e potenciem a autoestima, a autoconfiança e

3 – Promoção do Envelhecimento Ativo e apoio à População Idosa
Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e autonomia das pessoas idosas
Indicadores

Número de
pessoas
idosas e de
pessoas com
deficiência e
incapacidade
envolvidos

Metas

Fonte

Atividades

Até 31 de
dezembro de
2020
envolver 48
pessoas
idosas e 2
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Formulários de
participante, registo
de presença, atas de
reuniões e/ou outros
registos de contactos
com parceiros para
preparação/planificaç
ão e execução da
atividade, registos
áudio/vídeo e/ou
fotográficos

Dez(Encontr
os) Vamos
apelar à
Memória

Até 31 de
dezembro de
2020
envolver 24
pessoas
idosas e 1
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Formulários de
participante, registo
de presença,
exposições, atas de
reuniões e/ou outros
registos de contactos
com parceiros para
preparação/planificaç
ão e execução da
atividade, registos
áudio/vídeo e/ou

Ateliers de
Mão Cheia

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos

Financeiros

Equipa
Técnica
CLDS:
*Coordenad
ora
* 2 Técnicas

Material de
escritório e
consumíveis
diversos
Sala, mesas,
cadeiras,
computador,
Auxiliar
impressora,
Serviços
videoprojetor,
Gerais
tela de
(limpeza/
projeção,
manutenção) quadro branco,
telemóvel,
máquina
fotográfica,
viatura
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a socialização, permitindo até mesmo uma
revitalização de artes e ofícios tradicionais e
do território/concelho

fotográficos

Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Até 31 de dezembro de 2020 envolver 16
pessoas idosas e 1 pessoas com deficiência e
incapacidade na sinalização de dias
comemorativos (como por exemplo da Saúde,
da Família, dos Avós, do Idoso…),
considerando os valores subjacentes,
incentivando as relações familiares, sociais,
comunitárias e institucionais e desconstruindo
estereótipos

Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e autonomia das pessoas idosas
Indicadores

Número de
pessoas
idosas e de
pessoas com
deficiência e
incapacidade
envolvidos

Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Até 31 de dezembro de 2020 acompanhar 5
pessoas idosas e 1 pessoas com deficiência e
incapacidade através de um Núcleo de Apoio
e Prevenção ao Idoso de Caminha que se

Metas

Até 31 de
dezembro de
2020
envolver 16
pessoas
idosas e 1
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Fonte

Formulários de
participante, registo
de presença, atas de
reuniões e/ou outros
registos de contactos
com parceiros para
preparação/planificaç
ão e execução da
atividade, registos
áudio/vídeo e/ou
fotográficos

Atividades

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos

Comemorar
para
Valorizar

Equipa
Técnica
CLDS:
*Coordenad
ora
* 2 Técnicas

Atividades

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos

Financeiros

Material de
escritório e
consumíveis
diversos
Sala, mesas,
cadeiras,
computador,
Auxiliar
impressora,
Serviços
videoprojetor,
Gerais
tela de
(limpeza/
projeção,
manutenção) telemóvel,
máquina
fotográfica,
viatura

Ações de combate à solidão e ao isolamento
Indicadores

Número de
pessoas
idosas e de
pessoas com

Metas

Até 31 de
dezembro de
2020
acompanhar

Fonte

Formulários de
participante, registos
de acompanhamento,
atas de reuniões do

Caminha
Previne

Equipa
Técnica
CLDS:
*Coordenad

Financeiros

Material de
escritório e
consumíveis
diversos
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encontrem em situação de isolamento social,
solidão, marginalização e vulnerabilidade

deficiência e
incapacidade
envolvidos

Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Até 31 de dezembro de 2020 acompanhar 8
pessoas idosas e 1 pessoas com deficiência e
incapacidade através de um serviço de
atendimento Sénior personalizado e de
proximidade, itinerante pelas freguesias do
concelho, de informação de interesse para o
idoso (direitos e benefícios da Segurança
Social, da Saúde, da Ação Social, de
equipamentos e serviços de lazer, entre
outros) e de resposta a dúvidas e
necessidades sociais e de aproximação às
várias respostas sociais existentes (auxílio em
questões burocráticas, como por exemplo
preenchimento de requerimentos, formulários
ou outros; encaminhamento para entidades e
serviços consoante as necessidades
apresentadas, de modo a prevenir a
ocorrência de situações de solidão e

5 pessoas
idosas e 1
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Núcleo e com outros
parceiros a envolver
em reuniões
extraordinárias,
regulamento de
criação do Núcleo

ora
* 2 Técnicas

Sala, mesas,
cadeiras,
computador,
Auxiliar
impressora,
Serviços
videoprojetor,
Gerais
tela de
(limpeza/
projeção,
manutenção) telemóvel,
máquina
fotográfica,
viatura

Ações de combate à solidão e isolamento
Indicadores

Número de
pessoas
idosas e de
pessoas com
deficiência e
incapacidade
envolvidos

Metas

Até 31 de
dezembro de
2020
acompanhar
8 pessoas
idosas e 1
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Fonte

Formulários de
participante, registo
de presença, atas de
reuniões e/ou outros
registos de contactos
com parceiros para
preparação/planificaç
ão e execução da
atividade, Protocolo
de Colaboração com
Juntas de Freguesia e
outras entidades,
regulamento de
funcionamento

Atividades

Espaço
+Próximo

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos

Equipa
Técnica
CLDS:
*Coordenad
ora
*2 Técnicas

Financeiros

Material de
escritório e
consumíveis
diversos

Sala, mesas,
cadeiras,
Auxiliar
computador,
Serviços
impressora,
Gerais
videoprojetor,
(limpeza/
tela de
manutenção) projeção,
quadro branco,
telemóvel,
máquina
fotográfica,
viatura
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isolamento e a estabelecer relações de ajuda
de proximidade às pessoas idosas
Até 31 de dezembro de 2020 envolver
cuidadores informais e pessoas que são
cuidadas, nomeadamente 4 pessoas idosas e 2
pessoas com deficiência e incapacidade,
dinamizando sessões de informação, de
sensibilização e de suporte sobre as
preocupações e necessidades associadas,
nomeadamente na área da saúde (por
exemplo, a demência, quedas, higiene oral, a
visão, entre outros), envolvendo também
familiares e comunidade envolvente,
fortalecendo uma rede de apoio mútuo

Até 31 de
dezembro de
2020
envolver
cuidadores
informais e
pessoas que
são cuidadas,
nomeadame
nte 4
pessoas
idosas e 2
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Objetivo Geral
Objetivos Específicos

Até 31 de dezembro de 2020 apoiar 3 pessoas
idosas e 1 pessoas com deficiência e
incapacidade, numa rede de ações de
voluntariado à pessoa idosa, em necessidades
previamente avaliadas, combatendo o
isolamento, a solidão e a exclusão social, com
vista à promoção da sua qualidade de vida.
Envolvendo e capacitando, através de ações
de informação e sensibilização, jovens,
adultos, empresas/empresários/entidades
nesta intervenção voluntária e solidária

Núcleo de Prevenção
e Apoio ao Idoso,
Ficha de Sinalização;
Registo de Presença;
Atas de reunião

Apoiar quem
Cuida e é
Cuidado

Desenvolvimento de projetos de voluntariado vocacionados para o trabalho com populações envelhecidas
Indicadores

Número de
pessoas
idosas e de
pessoas com
deficiência e
incapacidade
envolvidos

Metas

Até 31 de
dezembro de
2020 apoiar
3 pessoas
idosas e 1
pessoas com
deficiência e
incapacidade

Fonte

Formulários de
participante, registo
de presença,
regulamento de Banco
de Voluntariado de
Apoio ao Idoso - VAI,
atas de reuniões e/ou
outros registos de
contactos com
parceiros para
preparação/planificaç

Atividades

Recursos a Envolver
Humanos
Materiais e
Logísticos

Voluntariado Equipa
de Apoio ao Técnica
Idoso – VAI! CLDS:
*Coordenad
ora
*2 Técnicas
Auxiliar
Serviços
Gerais
(limpeza/

Financeiros

Material de
escritório e
consumíveis
diversos
Sala, mesas,
cadeiras,
computador,
impressora,
videoprojetor,
tela de
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Até 31 de dezembro de 2020 envolver 2
pessoas idosas em iniciativas de tutoria de
jovens e adultos, que através do seu
testemunho e experiência de vida, incentivem
e estimulem ao empreendedorismo e que
simultaneamente possam revigorar algumas
atividades profissionais e especializadas

Número de
idosos
envolvidos

Até 31 de
dezembro de
2020
envolver 2
pessoas
idosas

ão e execução da
atividade, registos
fotográficos
Formulários de
participante, registo
de presença, atas de
reuniões e/ou outros
registos de contactos
com parceiros para
preparação/planificaç
ão e execução da
atividade, registos
fotográficos

Ser
Voluntário
65+

manutenção) projeção,
quadro branco,
telemóvel,
máquina
fotográfica,
viatura

8.7- Projeto “Hora do Conto Fora de Portas
Fruto de candidatura ao Portugal Inovação Social, iniciou no final do ano 2019 e será dada continuidade ao longo do ano de 2020 um plano de
capacitação estando envolvidos 10 colaboradores das respostas sociais Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, CATL e Creche.
O projeto, já em desenvolvimento, tem como objetivo envolver idosos das respostas sociais Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e da
comunidade, contrariando o isolamento social dos mesmos e promovendo relações intergeracionais.
Os idosos deslocam-se as escolas/ jardins de Infância do Concelho (rede publica), juntamente com os jovens que frequentam o CATL dramatizando
contos.
Pretende-se alargar a outros estabelecimentos de ensino (rede solidaria) e fora do Concelho.
Serão desenvolvidas 3 ações de Consultoria/Mentoria, num total de 350 horas, distribuídas da seguinte forma:
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1)Criação de um modelo de avaliação de impacto gerado (100h)
2)Mapa de controlo financeiro (50h)
3)Plano de Marketing e comunicação (200h)

8.8- Outras respostas Sociais
1. Objetivo geral
Objetivos
Específicos
Distribuir refeições
devidamente
confecionadas a
famílias
carenciadas
(Cantina Social)

Dinamizar o Banco
de Ajudas Técnicas

Responder às necessidades da comunidade
Indicadores

Metas

Fonte

Nº de pedidos de
ajudas técnicas
satisfeitos;
Nº de solicitações
em lista de espera

17 Refeições
servidas

Nº de novas
solicitações

Recursos a Envolver
Humanos

Materiais/
Logísticos

Registos

Confeção das
refeições;
Entrega e registo
das mesmas

Cozinheiras;
Serviços
administrativos

Conteiners;
Folha de registo de
entrega;
Matérias-primas

Registo de
entrega/devolução

Inventario
atualizado dos
materiais
existentes;
Manutenção do
material;
Divulgação do
serviço

Motorista;
Administrativo;
Psicóloga ou
Gerontologa;
Diretora Serviços

Material Existente;
Computador
Transporte

Nº de refeições
distribuídas por
mês;
Nº de novas
solicitações
mensais

Atividades/
Estratégias

31

Dinamizar o
“Espaço
Aconchego”

Nº de famílias
apoiadas;
Nº de solicitações
em lista de espera.

Nº de novas
solicitações

Registo de entrega

Distribuir bens de
1ª necessidade
(roupa, calçado,
géneros
alimentares…)
Proporcionar aos
cuidadores
formação/informaç
ão pera melhor
cuidar dos seus
familiares;
Criar grupo de
entreajuda de
apoio aos
cuidadores

Dinamizar o
Projeto
“Cuidadores +
Perto”

Nº de sessões;
Nº de cuidadores
informais inscritos;

1 Grupo
Psicoeducativo
1Grupo de suporte
social

Folha de registo

Dinamizar o
“Espaço Férias”

15 crianças/jovens
usufruem do
espaço

1 Espaço a
funcionar nas férias
letivas do Verão

Ficha de
candidatura

Dinamizar
atividades lúdicas/
pedagógicas

1 Gabinete a
funcionar 1x por
semana

Protocolo com
Alzheimer Portugal;
Parcerias c/
empresas locais;
Candidaturas a
projetos
financiados

Divulgar o serviço
junto da Rede
Social;
Divulgar o serviço
nos meios de
comunicação
social;

Criar o Gabinete
“Cuidar Melhor”

Concretização do
Projeto

Equipa RSI

Material Existente;
Computador

Psicologa ou
Gerontóloga;
Assistente Social; 2
voluntários por
sessão;
dinamizadores
externos (1 por
sessão)

Computador; Tela;
Videoprojector;
Café; chá, bolos;
guardanapos; loiça
descartável

1 Animador cultura
1 Auxiliar ação
educativa

A designar

Psicóloga;
Gerontóloga;
Assistente Social;
Diretora Serviços

A designar
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8.9 - Qualidade e Recursos humanos
1. Objetivo Geral
Objetivos
específicos
Realizar ações
formativas/sensibiliz
ação junto dos
colaboradores por
área de intervenção

Indicadores

Nº de ações

Taxa de
cumprimento do
PAF

Promover ações de
formação e
qualificações de
acordo com as
necessidades dos
colaboradores

Taxa de
participação nas
Formações

Fomentar o aumento das qualificações escolares, profissionais e competências dos colaboradores
Recursos a Envolver
Atividades/
Metas
Fonte
Materiais/
Estratégias
Humanos
Logísticos
Promover sessões
3 na área da
juntos dos
Computador;
terceira idade
Registos de
Equipa
colaboradores
Videoprojetor;
3 ações na área da presença
multidisciplinar
sobre o trabalho
fotocopias
infância
em equipa ;
Implementar as
70%
Registo de presença formações internas
definidas no PAF
(Anexo)
Estabelecer
protocolos com as
Quadro
empresas de
Videoprojector
formação
Computador
certificadas;
Dossier técnico
Diligenciar a
Diretora Serviços
pedagógico;
organização da
Registo individual
Entidades
80%
formação interna;
de formação
Formadoras
Divulgar e
sensibilizar os
colaboradores a
participar nas
ações de formação;
Permitir que os
técnicos
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Aumentar as
qualificações
escolares e
profissionais dos
colaboradores

Número de
pessoas que
aumentam as
qualificações

2. Objetivo Geral
Objetivos
específicos

Atualizar os PI

Certificado de
habilitações/
Certificação
Profissional

2

especializados
frequentem
formação externa
Levantamento da
escolaridade dos
colaboradores,
dando prioridade
aos detentores de
escolaridade
inferior ao 12º ano;
Articular com
centro QUALIFICA;
Criar condições
para que os
colaboradores
frequentem as
ações; Motivar os
colaboradores a
participar no
processo

Diretora Serviços

Sala para as ações
de formação

Promover a melhoria contínua dos serviços prestados
Indicadores

Nº de planos
atualizados/ nº de
clientes

Metas

100%

Fonte

PI elaborados/
Atualizados

Atividades/Estraté
gias

Elaborar o PI

Recursos a Envolver
Humanos

Equipa
multidisciplinar

Materiais/
Logísticos
Computador;
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Aumentar o grau de
satisfação das
partes interessadas

Grau de satisfação
dos colaboradores,
parceiros e
clientes das
diversas respostas
sociais

Fomentar novas
práticas de
acolhimento

Concretização da
ação

>70%

100%

Questionários de
avaliação do grau
de satisfação

Manuais Revistos;

Reformular os
Questionários de
satisfação;
Aplicação dos
questionários;
tratamento
estatístico;
divulgação dos
resultados e
delineamento de
ações de melhoria;
Implementação da
caixa de sugestões,
reclamações e
elogios;
Reformular o
Manual de
Funções;
Reformular o
Manual de
acolhimento dos
colaboradores e
clientes
Elaborar
Regulamento
Interno
Institucional

Conselho da
qualidade;
Direção

Computador;
Fotocopias

Diretora Serviços;
Conselho
Qualidade; Direção

Computador;
Fotocopias
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3. Objetivo Geral

Objetivos Especifico
Elaborar
candidaturas a
projetos
financiados;
Aguardar decisão de
candidaturas

Aumentar o número
de sócios motivando
a sua participação
nas Assembleias

Indicadores

Resultado das
candidaturas

Nº de novos Sócios
Nº de Sócios que
participam nas
Assembleias

Reforçar as estratégias de autofinanciamento e procurar novas fontes de financiamento, reforçando a
autonomia financeira e promovendo o equilibro e a sustentabilidade do CSCVPA
Recursos a Envolver
Atividades/Estraté
Metas
Fonte
Materiais/
gias
Humanos
Logísticos

2
3

>10
>5

Parecer da
Entidade

Proposta de Sócio
Registo de
presença nas
Assembleias

Preencher
formulários da
candidatura

Em cada nova
candidatura
entregar a
proposta de socio;
Divulgar e
disseminar as
vantagens de ser
sócio, junto dos
colaboradores,
clientes/
significativos;
Divulgar nas redes
sociais campanhas
para angariação de
sócios

Direção
Diretora Serviços

Não Aplicável

Direção
Diretora Serviço
Serviços
administrativos

Impressos
propostas de
sócio
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4. Objetivo Geral

Divulgar Boas Praticas

Objetivos Especifico
Participar nos
eventos promovidos
pela Autarquia
Organizar
workshops/
Tertúlias abertos à
comunidade

Indicadores

Nº de
participações

Nº de eventos
realizados

Identificar
edifícios

os

Aumentar
Parcerias

as Nº de novas
parcerias

3

Melhorar
a Nº de visualizações
atualização do Site
ano do site

Metas

Fonte

Atividades/Estraté
gias

90%

Convites;

Participar e
divulgar os serviços
desenvolvidos

2

Plano de atividade;
Folha de registos
de presença;
Registo fotográfico;
cartazes de
divulgação

Organização de
eventos

3

Trajas
identificativas

>5

Protocolo de
Parcerias

>400

Registo no site do
nº de visitas

Identificar os
edifícios e serviços
desenvolvidos
Levantamento de
eventuais
parceiros; Envio de
ofício para
formalização de
parceria
Controlo das
visualizações do
site;
Atualizar
mensalmente os
conteúdos do site;
Através da página

Recursos a Envolver
Humanos

Materiais/Logísti
cos

Equipa
multidisciplinar

A designar

Equipa
multidisciplinar

A designar

Direção

A designar

Direção
DS

Suporte
Informático

Diretora Serviço
Empresa
informática
prestadora de
serviço

Materiais
informáticos
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Desenvolver
um
plano de visitas
Nº de ações
interinstitucionais
realizados
com vista a melhoria
continua

Desenvolver
Programa
Voluntariado
Integração
Estágios

Nº de novos
de voluntários e
e estágios
de curriculares e
profissionais

1

Relatório de visitas

2

Fichas de admissão
de voluntários/
Protocolos de
Parceria com
escolas,
universidades e
IEFP

do fecebook
incentivar visitas
do site
Selecionar
entidades de
interesse para
partilhas de
experiencias e
metodologias de
trabalho

Integrar os
estagiários/
voluntários nas
respostas socias.

Equipa
multidisciplinar;
Direção
Diretora Serviços

Transporte

Direção
Diretora Serviços

Material
informático;
Fotocopias
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9. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos
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Mapa de Exploração Previsional 2020
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

440.951,35 €
879.319,89 €
0,00 €
0,00 €
-117.970,66 €
-192.431,81 €
-1.019.182,31 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.566,35 €
-2.742,39 €

1.4

88.510,42 €
-84.186,68 €

1.1
1.2
1.3

2.4

4.323,74 €
1.185,68 €
0,00 €
5.509,42 €
5.509,42 €
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Orçamento de investimentos
2020
Designação
Obras de beneficiação do CC
Obras de beneficiação do CSEI
Projeto e ampliação da ERPI
Equipamento informático
Equipamento básico
Aquisição viatura
Total

Auto Financiamento
10.000,00 €
20.000,00 €
14.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €
55.000,00 €

Subsídio OSS
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Subsídios de outras entidades
21.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
0,00 €
17.000,00 €
98.000,00 €

Outros financiamentos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total
31.000,00 €
30.000,00 €
64.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
17.000,00 €
153.000,00 €
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Memória Justificativa
O presente documento tem como objetivo explicar o conteúdo subjacente a cada uma das rúbricas
constantes no Mapa de Exploração, para além de pretender expor os pressupostos que serviram de
base à realização do Orçamento Previsional para o ano de 2020.
Importa referir que para a elaboração do presente orçamento utilizou-se como base de cálculo os
valores efetivos do período de janeiro a setembro de 2019, já conhecidos, projetados em termos de
doze meses, acrescidos de 2%, taxa de inflação prevista para 2020, corrigidos pontualmente numa ou
noutra rubrica, atendendo a especificidades próprias de determinados Gastos e Rendimentos e tendo
sempre como princípio uma análise prudente.
Assim temos:

1. Gastos
1.1 Conta 61 - Custos dos Inventários e das Matérias Consumidas, esta conta regista os consumos
de matéria-prima alimentar, material clínico, material hoteleiro e materiais de higiene e
limpeza, prevê-se um consumo para o ano de 2020 de 117 970,66€, assim distribuído:
Conta
Rubrica
2020
61
Custos dos Inventários e das Matérias Consumidas
117 970,66€
61212 Géneros Alimentares
88 372,62€
6142 Material Clínico
26, 24€
6144 Material Hoteleiro
177,82€
6145 Material de Limpeza
8 698,39€
6145 Material Higiene
20 695,59€
1.2 Conta 62 - Fornecimento e Serviços Externos, esta conta no montante global de 192 431,81€,
regista o consumo de um conjunto de fornecimentos de serviços tais como comunicações,
seguros (exceto o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais), eletricidade,
gasóleo/gasolina, gás, gasóleo de aquecimento, material de escritório, material didático,
material de divulgação… assim distribuído:
Conta
Rubrica
2020
62
Fornecimento e Serviços Esternos
192 431,81€
622
Serviços Especializados
6221 Trabalhos Especializados
20 519,47€
6124 Honorários
17 165,01€
6126 Conservação e Reparação
28 427,84€
6228 Outros (serviços bancários)
1 139,91€
623
Materiais
6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
3 537,74€
6233 Material de escritório
11 289,50€
6234 Artigos para Oferta
1 066,93€
6235 Material Didático
138,23€
6236 Material de divulgação
12 200,00€
624
Energia e Fluídos
6241 Eletricidade
29 523,65€
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6242
6244
6248
625
62511
62512
62513
626
6261
6262
6263
62631
62632
62633
6264
6268
627
6272
6278

Combustíveis
Gás
Gasóleo de Aquecimento
Deslocações, estadas e Transportes
Pessoal
Utentes
Outros
Serviços Diversos
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Viaturas
Edifícios
Acidentes pessoais
Royalties
Outros
Encargos com os utentes
Encargos de Saúde c/ Utentes
Outros

15 440,68€
4 415,37€
15 015,23€

29,96€
1 237,40€
359,72€
9 119,92
3 074,93€
2 022,40€
2 265,55€
10 273,00€
434,62€
3 679,67€
55,08€

1.3 Conta 63 - Gastos com o pessoal, esta conta regista o pagamento de remunerações certas,
remunerações adicionais como subsídio de refeição, trabalho noturno, feriados e prémios… e
os respetivos encargos sobre essas remunerações. Importa referir que nestes gastos está
incluído o efeito esperado da subida do salário mínimo nacional para 635,00€. A sua
discriminação pelas diversas subcontas é a que a seguir se indica:
Conta
Rubrica
2020
63
Custos com o Pessoal
1 019 182,31€
632
Remunerações do Pessoal
6321 Remunerações certas
743 942,20€
63212 Quadros superiores e médios
295 364,69€
63213 Profissionais Qualificados
394 154,59€
63214 Profissionais indiferenciados
45 463,95€
63215 Estágios Profissionais
8 958,97€
6322 Remunerações Adicionais
63221 Subsídios alimentação
63 568,18€
63222 Horas Extraordinárias
1 472,23€
63223 Subsídio de Turno
12 687,00€
63226 Abono para falhas
792,20€
63227 Feriados e Prémios
13 174,23€
635
Encargos sobre remunerações
6351 Segurança Social
167 527,44€
6353 Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho
370,98€
636
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
13 234,03€
638
Outros gastos com o pessoal
6381 Saúde, Segurança e Higiene no trabalho
2 013,60€
6383 Formação Profissional
400,22€
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1.4 Conta 64 - Gastos de Depreciação e de Amortização, esta conta regista o custo económico
provocado pelo desgaste temporal a que os bens de equipamento estão sujeitos e que
prevemos que este ano seja no valor de 84 186,68€, assim descriminados:
Conta
Rubrica
2020
64
Gastos de Depreciação e de Amortização
84 186,68
642
Ativos fixos tangíveis
6422 Edifícios e outras construções
45 263,19€
6423 Equipamento básico
4 089,29€
6424 Equipamento de transporte
16 718,66€
6426 Equipamento Administrativo
17 833,09€
6429 Outros ativos fixos tangíveis
282,45€
1.5 Conta 68: Outros Gastos, esta conta regista os custos correspondentes com impostos como
por exemplo o IMI, diversas taxas…
Conta
Rubrica
2020
68
Outros gastos
2 742,39€
681
Impostos
68112 IMI
2 458,61€
6813 Taxas
133,78€
6883 Quotizações
150,00€

2. Rendimentos
2.1 Conta 72- Prestações de Serviços. Esta conta regista as receitas provenientes das matrículas e
mensalidades dos utentes das diversas respostas sociais, as quotas e as joias dos sócios e ainda
a receita da publicidade efetuada no jornal Terra e Mar, cuja discriminação a seguir se
apresenta:
Conta
Rubrica
2020
72
Prestações de Serviços
440 951,35€
72111 Creche
72 782,16€
72114 Atividades de Tempos Livres
27 424,60€
72115 Espaço Férias
8 690,40€
72121 Cantina Social
549,44€
72141 ERPI
203 750,40€
72142 Centro de Dia
46 318,17€
72143 Serviço de Apoio Domiciliário
66 559,76€
722
Quotizações e Joias
1 978,84€
725
Serviços Secundários (publicidade Terra e Mar e RSI)
12 897,58€
2.2 Conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração, esta conta regista as verbas
correspondentes às comparticipações da segurança social de acordo com os protocolos
celebrados. Regista ainda os reembolsos das despesas realizadas no âmbito das candidaturas
ao Portugal 2020, nomeadamente CLDS, Recomeçar+perto e Inovação Social. Estão também
registados os subsídios de outras entidades destinados à atividade corrente da instituição,
assim distribuídos:
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Conta
75
75111
75114
751122
751124
751121
751141
751142
751143
7512
7513
7516
752

Rubrica
Prestações de Serviços
Creche
Atividades de Tempos Livres
RSI – Rendimento Social de Inserção
Centro Atend. Vitimas Violência Doméstica
Cantina Social
ERPI
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Portugal 2020
IEFP
Consignação IRS
Subsídios de outras entidades

2020
879 319,89€
197 186,40€
20 100,53€
78 093,04€
113 418,58€
15 300,00€
108 419,35€
32 968,75€
99 008,14€
201 107,49€
5 898,02€
819,59€
7 000,00€

2.3 Conta 78 – Outros rendimentos, estão aqui registados os valores previstos receber com o
aluguer de equipamento no âmbito do Banco de Ajudas Técnicas, o protocolado com a
Coopetape, o aluguer dos espaços no Centro Cultural, o reconhecimento dos subsídios que
estão relacionados com bens de investimento e que são relevados à medida que se vão
contabilizando as respetivas depreciações/amortizações. São também aqui registados os
géneros alimentares oferecidos pelo Banco Alimentar.
Conta
78
7812
7816
781612
781613
7873
7883
7888
78884
788841
788843

Rubrica
Outros Rendimentos
Aluguer de Equipamento
Outros rendimentos
Refeições
Energia
Rendas e Outros Rend. em Propriedades de investimento
Imputação de subsídios para investimento
Outros não especificados
Donativos
Diversos
Géneros Alimentares

2020
100 566,35€
428,22€
1 390,84€
7 756,70€
67 252,76€
17 039,56€

1 304,09€
5 394,18€

2.4 Conta 79 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares. Nesta conta estão registas as
receitas provenientes dos juros dos investimentos financeiros
Conta
Rubrica
2020
79
Juros, Dividendos e Outros rendimentos similares
1 185,68€
791
Juros obtidos
7912
De depósitos
1 185,68€

3. Investimentos
Obras de beneficiação do CC – ver ponto 6.1 do Plano de Ação.
Obras de beneficiação do CSEI – ver ponto 6.2 do Plano de Ação.

45

Projeto e ampliação da ERPI – ver ponto 6.3 do Plano de Ação.
Equipamento informático – ver ponto 6.5 alínea a) do Plano de Ação.
Equipamento básico – ver ponto 6.5 alínea b) do Plano de Ação.
Caso as candidaturas apresentadas no âmbito da violência doméstica e CLDS venham a ser
aprovadas prevê-se a aquisição de uma viatura.

4. Desinvestimentos
No que diz respeito à rúbrica desinvestimentos, não é expectável que durante o ano de 2020 a
instituição proceda à alienação ou oneração de quaisquer bens do seu Ativo Fixo Tangível.
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Mapa de Exploração Previsional -ATL
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

27.424,60 €
27.240,95 €
0,00 €
0,00 €
-7.914,51 €
-12.451,48 €
-27.753,71 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.275,01 €
-21,42 €

1.4

7.799,44 €
-5.479,12 €

1.1
1.2
1.3

2.4

2.320,32 €
237,17 €
0,00 €
2.557,49 €
2.557,49 €
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Mapa de Exploração Previsional - Creche
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

72.782,16 €
204.329,81 €
0,00 €
0,00 €
-18.147,93 €
-27.973,91 €
-225.391,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.255,08 €
-21,40 €

1.4

13.832,64 €
-19.437,33 €

1.1
1.2
1.3

2.4

-5.604,69 €
237,12 €
0,00 €
-5.367,57 €
-5.367,57 €
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Mapa de Exploração Previsional - Espaço Férias
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período
2020

2.3
1.5

8.690,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-2.059,18 €
-805,52 €
-2.908,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.4

2.917,52 €
0,00 €

1.1
1.2
1.3

2.4

2.917,52 €
0,00 €
0,00 €
2.917,52 €
2.917,52 €
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Mapa de Exploração Previsional - ERPI
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos

Memória
descritiva

2.3
1.5

204.501,94
€
108.583,27
€
0,00 €
0,00 €
-34.774,24 €
-32.277,52 €
-244.621,85
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.518,37 €
-123,40 €

1.4

2.806,57 €
-25.437,88 €

Vendas e Serviços prestados

2.1

Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

2.2

Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

1.3

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Período
2020

1.1
1.2

2.4

-22.631,31 €
237,13 €
0,00 €
-22.394,18 €
-22.394,18 €
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Mapa de Exploração Previsional - Centro de Dia
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos

Memória
descritiva

2.3
1.5

47.775,90
€
40.109,17
€
0,00 €
0,00 €
-12.860,06
€
-20.586,88
€
-63.738,09
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
843,50 €
-21,40 €

1.4

-8.477,86
€
-1.298,91
€

Vendas e Serviços prestados

2.1

Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade

2.2

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

1.1

Fornecimentos e serviços externos

1.2

Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Impraridade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

1.3

Resultado antes de depreciações, gastos de financimento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Período
2020

Resultado antes de impostos

-9.776,77
€
237,13 €
0,00 €
-9.539,64
€

Resultado líquido do período

-9.539,64
€

2.4

Imposto sobre o rendimento do período
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Mapa de Exploração Previsional - SAD
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

66.329,33 €
112.046,58 €
0,00 €
0,00 €
-25.128,73 €
-22.824,52 €
-144.714,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.074,39 €
-21,81 €

1.4

-12.239,08 €
-3.908,46 €

1.1
1.2
1.3

2.4

-16.147,54 €
237,13 €
0,00 €
-15.910,41 €
-15.910,41 €

52

Mapa de Exploração Previsional - Protocolo RSI
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

240,00 €
76.561,80 €
0,00 €
0,00 €
-1.735,75 €
-5.890,52 €
-76.346,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.735,75 €
0,00 €

1.4

-5.434,77 €
-172,31 €

1.1
1.2
1.3

2.4

-5.607,08 €
0,00 €
0,00 €
-5.607,08 €
-5.607,08 €
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Mapa de Exploração Previsional - CAVVD
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
113.285,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-4.944,73 €
-95.998,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
127,79 €
0,00 €

1.4

12.470,89 €
-5.335,67 €

1.1
1.2
1.3

2.4

7.135,22 €
0,00 €
0,00 €
7.135,22 €
7.135,22 €
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Mapa de Exploração Previsional - Cantina Social
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

549,44 €
15.300,00 €
0,00 €
0,00 €
-13.806,26 €
-198,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.599,62 €
0,00 €

1.4

4.444,24 €
-26,45 €

1.1
1.2
1.3

2.4

4.417,79 €
0,00 €
0,00 €
4.417,79 €
4.417,79 €
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Mapa de Exploração Previsional - Gabinete Alzheimer
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
7.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.4

1.000,00 €
0,00 €

1.1
1.2
1.3

2.4

1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
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Mapa de Exploração Previsional - CLDS
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
96.142,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.087,40 €
-67.745,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.4

8.309,13 €
-8.309,13 €

1.1
1.2
1.3

2.4

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Mapa de Exploração Previsional - Recomeçar + perto
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
78.720,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-18.054,50 €
-53.832,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.4

6.832,74 €
-6.832,74 €

1.1
1.2
1.3

2.4

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Mapa de Exploração Previsional - Centro Cultural
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-603,63 €
-4.919,67 €
-7.821,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29.316,72 €
-2.458,61 €

1.4

13.513,44 €
-7.948,68 €

1.1
1.2
1.3

2.4

5.564,76 €
0,00 €
0,00 €
5.564,76 €
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Mapa de Exploração Previsional - Aluguer de Espaço no CSEI
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-940,37 €
-11.216,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
52.820,12 €
0,00 €

1.4

40.663,15 €
0,00 €

1.1
1.2
1.3

2.4

40.663,15 €
0,00 €
0,00 €
40.663,15 €
40.663,15 €
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Mapa de Exploração Previsional - Jornal Terra e Mar
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos
Vendas e Serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Memória
descritiva
2.1
2.2

Período 2020

2.3
1.5

12.657,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-4.200,00 €
-8.310,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-74,35 €

1.4

72,37 €
0,00 €

1.1
1.2
1.3

2.4

72,37 €
0,00 €
0,00 €
72,37 €
72,37 €
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10. Anexos

62

Plano de Atividades Socioculturais
Resposta Social: Terceira Idade (SAD, Centro de Dia e ERPI)

Fevereiro

Nome da
Atividade
(Comemoração)
Carnaval

Abril

Páscoa

Mês

Olimpíadas do
Conhecimento
(Promovido pela
Autarquia)

Objetivos
Gerais
- Assimilar valores
culturais da
própria
comunidade
- Proporcionar
momentos de
convívio entre as
crianças, idosos e
comunidade
educativa
Dinamizar ações
que
proporcionem
oportunidades
para que o cliente
possa comunicar
os seus
sentimentos e
pensamentos

Descrição das
Atividades/
Estratégias
Participação no corso
carnavalesco da Vila,
junto com as crianças
dos estabelecimentos
de ensino
Baile de Carnaval
promovido pela
autarquia

Receber a compasso
nas Instalações da
ERPI

Inter- Instituições c/
resposta social
terceira idade.
Partilha de

Destinatários
Materiais

Recursos a envolver
Dinamizadores

Local
Financei
ros

Utentes
Creche, ERPI,
CD;SAD; CATL;
colaboradores;
familiares e/
ou
significativos

Plásticos ao
metro (confeção
dos fatos)
Feltros
Tecidos
Transporte

Equipa
multidisciplinar

Concelho

Utentes das
diversas
respostas
sociais;
Familiares;
Colaboradores;
Órgãos Sociais
Utentes das
diversas
respostas
sociais;

A designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

Edifício
Sede

A designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

Centro
Cultural

63

Maio

conhecimentos
Jogos de circuito com
utentes das diversas
instituições do
Concelho

Jogos com
Fronteiras
(Promovido pela
Autarquia)

Dinamizar ações
que
proporcionem
oportunidades
para que o cliente
possa comunicar
os seus
sentimentos e
pensamentos

Utentes do CD,
SAD, ERPI

Dia da Família
(15)
Sunset da
Família

Reforçar a
mensagem de
união, amor,
respeito e afeto
inerentes à base
da família
-Vivenciar
momentos de
confraternização
entre famílias
Promover ações
de a abertura à
Comunidade

- Caminhada em
família
-Atividade transversal
a designar

Utentes
CSCVPA
Colaboradores
CSCVPA
Famílias
Comunidade

Vila Praia em
Flor
(Promovido pela
Autarquia)

Promover ações
de abertura à
comunidade

Participar no Desfile
Florido juntamente
com as crianças dos
estabelecimentos de
ensino do Concelho;
Participar no
embelezamento da
Praça da Republica

Utentes
CSCVPA
Colaboradores
CSCVPA

A designar

A designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

Pavilhão
de
Caminha

Colaboradores
CSCVPA

A
designar

Colaboradores
CSCVPA

Vila Praia
de
Âncora
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Junho

Marchas
Populares

Dinamizar ações
que
proporcionem
oportunidades
para que o cliente
possa comunicar
os seus
sentimentos e
pensamentos

Apresentação de
marcha popular em
conjunto com as
diversas IPSS(s)

Utentes
CSCVPA
Colaboradores
CSCVPA

A designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

Caminha

Julho

Dia dos Avós

A designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

A
designar

Festa do
Espadarte

Utentes
CSCVPA
Colaboradores
CSCVPA;
Família;
Comunidade
Utentes do CD,
SAD, ERPI

A Designar

Agosto

Promover ações
de abertura à
comunidade;
Promover o
reforço dos laços
afetivos
Promover
abertura à
Comunidade

Transporte

Vila Praia
de
Âncora

Setembro

Comemorar o
Aniversário da
Instituição (dia
8)

Dinamizar ações
que
proporcionem
oportunidades
para que o cliente
possa comunicar
os seus
sentimentos e
pensamentos

Missa com os utentes
das respostas sociais,
órgãos sociais e
colaboradores.
Lanche convívio.

Utentes
CSCVPA
Colaboradores
CSCVPA;

A Designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar
AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

Festa da Sr.ª da
Bonança

Privilegiar a
interação com a

Assistir a Procissão ao
Mar e Sermão em

Utentes do CD,
SAD, ERPI

Transporte

AAD;
Animadora;

Marginal
de Vila

Almoço

Edifício
Sede
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Outubro

Dio do Idoso
(promovido pela
autarquia)

Novembro

S. Martinho
(promovido pela
autarquia)
S. Martinho

Dia do Pijama

Dezembro

Festa de Natal

Almoço de Natal
(promovido pela
autarquia)

família e/ou
significativos e
com a
comunidade, no
sentido de
otimizar os níveis
de atividade e de
participação
social
Promover o
convívio e reforço
dos laços afetivos

Promover a troca
de saberes e o
reforço dos laços
intergeracionais
Promover a
solidariedade
para com outras
crianças
Comemorar a
quadra natalícia
num espírito de
festa e alegria

honra da Nossa Sr.ª
da Bonança

Praia de
Âncora

Chá dançante

Utentes do CD,
SAD, ERPI

A Designar

Magusto

Utentes do CD,
SAD, ERPI

A Designar

Magusto

Utentes do CD,
SAD, ERPI;
alunos da ETAP

A Designar

Hora do conto
dinamizada pelos
idosos

Utentes da
Creche
Utentes
ERPI/CD/SAD
Apresentação das
Utentes Creche
atuações dos meninos Utentes CATL,
da creche, CATL,
idosos
idosos e
Famílias
colaboradores
Almoço com idosos
Utentes do CD,
das IPSS(S) do
SAD, ERPI
Concelho

Leitor de CDs,
mantas,
almofadas

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar
AAD;
Animadora;

A
Designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar
Equipa Creche
Equipa
ERPI/CD/SAD

Edifício
Sede

A Designar
Colaboradores
do CSCVPA

A Designar

AAD;
Animadora;
Equipa
multidisciplinar

A
Designar

Creche

Auditório
Do
CSCVPA

A
designar
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Almoço de Natal

Missa nas Instalações
e almoço convívio

Atividades com Periocidade Regular
Atividade
Periocidade
Estratégias e
atividades
Dia da Beleza
Semanal
Manicure; Cuidados
c/ a pele; hidratar.
Rezar terço
Dias úteis
Rezar o terço

Utentes do CD,
SAD, ERPI;
CATL; órgãos
Sociais

Destinatários

A Designar

Local

Computador;
colunas; papel;
TV
Jogos diversos

Animadora;
AAD

Edifício Sede

Animadora;
AAD
Gerontologa
ou Psicóloga
Equipa Creche
Equipa CATL
Alunos da
ETAP

Edifício Sede

Equipa Creche
Equipa CATL
Equipa
ERPI/CD/SAD
Animadora;

Creche
Edifício Sede

Musicoterapia

Quinzenal

Atividades de
estimulação

Lúdicorecreativas

Semanal

Ocupação e
estimulação

Utentes das diversas
respostas sociais

Cantar os parabéns
aos aniversariantes
do mês
Músicas e canções
de roda
Leitura,
dramatização de
histórias

Utentes Creche
Utentes ERPI/CD/SAD
Utentes CATL

Bolo de
aniversário

Utentes Creche
Utentes CATL
Urentes ERPI/CD/SAD

Confeção e

Utentes das diversas

Material de
desgaste,
fantoches,
transporte
A designar

Hora do Conto

Mensal

Culinária

Mensal

Edifício
Sede

Recursos a Envolver
Dinamizadores Financeiros
Animadora;
AAD
Não aplicável
Voluntario
Materiais
Kit de beleza

Utentes das diversas
respostas sociais
Utentes das diversas
respostas sociais
Utentes das diversas
respostas sociais

Comemoração Mensal
de aniversários

Colaboradores
do CSCVPA

Edifício Sede
Edifício Sede

Edifício Sede

Edifício Sede
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Bi- semanal

degustação de
diversas iguarias
Jogos; Relaxamento

respostas sociais
Utentes das diversas
respostas sociais

A designar

Animadora;
AAD
Professor Ed.
Física

Edifício Sede

Jogos de Circuito

Utentes das diversas
respostas sociais

A designar

Edifício Sede

Visualização de
filmes e fotos de
atividades
Atividade de
Estimulação

Utentes das diversas
respostas sociais

TV;
computador;
pipocas
Aparelho de
som

Animadora;
AAD
Gerontologa
ou Psicóloga
Animadora;
AAD
Professora
expressão
corporal

Edifício Sede

Atividade
Física

Motricidade

Quinzenal

Cinema

Mensal

Semanal
Expresso Alma
(expressão
corporal)

AAD

Utentes das diversas
respostas sociais

Edifício Sede

Resposta Social: Infância- Creche

Mês
Janeiro

Nome da
Atividade
(Comemoração)
Janeiras

Objetivos
Gerais

Descrição das
Atividades/Estratégias

Destinatários

-Promover a
intergeracionalida
de e os valores da
partilha
-Fomentar
momentos de
alegria através da
musicalidade

Os utentes da Creche
vão ao CD e ERPI
cantar as Janeiras

Utentes
Creche, ERPI,
CD

Materiais

Recursos a envolver
Dinamizadores

Materiais musicais
Transporte

Equipa Creche
Equipa CD
Equipa ERPI

Local
Financei
ros
Centro
de Dia
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Fevereiro

Carnaval

- Assimilar valores
culturais da
própria
comunidade
- Proporcionar
momentos de
convívio entre as
crianças, idosos e
comunidade
educativa

Participação no corso
carnavalesco da Vila,
junto com os idosos
Baile de Carnaval na
Creche

Utentes
Creche, ERPI,
CD

Plásticos ao metro
(confeção dos
fatos)
Feltros
Tecidos
Transporte

Equipa Creche
Equipa CD
Equipa ERPI

Vila
Creche

Março

Páscoa

- Fomentar um
momento de
convívio e alegria
entre as valências
da infância

-Caça ao ovo
-Jogos e brincadeiras
-Piquenique (Quinta
da Barrosa)

Utentes
Creche
Utentes CATL

Material de
expressão motora:
Bolas, cordas,
pinos, arcos
Ovos de chocolate
Transporte

Equipa Creche
Equipa CATL

Quinta
da
Barrosa

Dia do Pai

- Valorizar a figura
paterna
-Preservar e
valorizar os laços
familiares

- Exploração de
canções e atividades
sobre a temática
- Atividade surpresa
com os pais

Utentes
Creche e
Família

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas)
Lanche convívio

Equipa Creche

Creche

- Proporcionar e
fomentar a
relação
creche/família
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Maio

Junho

Dia da Mãe

-Valorizar e
preservar os laços
familiares
-Estimular a
criança para a
exteriorização de
sentimentos e
afetos

- Elaboração de uma
lembrança
-Atividade conjunta
entre mãe e filhos (a
designar)

Utentes
Creche
Famílias

Sunset da
Família

-Reforçar a
mensagem de
união, amor,
respeito e afeto
inerentes à base
da família
-Vivenciar
momentos de
confraternização
entre famílias

- Caminhada em
família
-Atividade transversal
a designar

Dia Mundial da
Criança

- Proporcionar um
dia divertido de
brincadeira e
animação

Festa de Fim de
Ano

- Conviver em
ambiente de
partilha junto da
comunidade
educativa

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA)

Equipa Creche

Creche

Utentes
CSCVPA
Colaboradore
s CSCVPA
Famílias

Colaboradores
CSCVPA

A
designar

Atividades de exterior

Utentes
creche

Equipa Creche

A
designar

- Entrega das cartolas
e diplomas finalistas
-Apresentação de
atuações
-Atividades em família

Utentes
Creche
Utentes CATL
Famílias

Equipa Creche
Equipa CATL

Quinta
da
Barrosa

Cartolinas, tubos
de eletricidade
(bengalas),
impressões,
equipamento de
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-Lanche convívio

som, lanche

Início Época
Balnear

- Promover
momentos de
bem estar e lazer
na praia

- Brincadeiras livres na
areia e no mar
- Piscina insuflável na
creche

Utentes
Creche

Baldes, pás,
Equipa Creche
ancinhos, formas,
bolas, para-ventos,
piscina
insuflável,protetor
es solares

Praia de
Vila Praia
de
Âncora

Julho

Dia dos Avós

- Desenvolver
atitudes de afeto
e respeito quer
pelos avós, quer
pelos idosos da
instituição

- Partilha de
experiências e afetos
entre avós e netos;
- Visita aos idosos da
Instituição
- Atividade a designar

Utentes
Creche
Utentes
ERPI/CD
Famílias

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA)

Equipa Creche
Equipa ERPI/CD
Famílias

ERPI/CD

Agosto

Reunião de Pais
(início ano
letivo)

-Apresentar as
linhas
orientadoras para
o início do
próximo ano
letivo

- Apresentação de
vídeo de atividades
- Distribuição de
documentação e
flyers

Equipa
Pedagógica
Famílias

PC, projetor, tela,
impressões

Equipa
Pedagógica

Salão
Nobre

Setembro

Receção às
crianças

- Desenvolver a
socialização e
relacionamento
com os pares e os
adultos
-Promover a
adaptação das
crianças às regras

-Brincadeira livre
interior e exterior
-Danças de roda
-Jogos de socialização

Utentes da
creche

Equipa Creche
Utentes CATL

Creche
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e rotinas da
creche
Novembro

Dezembro

Magusto

- Vivenciar
festividades
presentes na
nossa cultura
- Dar a conhecer
tradições da
comunidade

- Dramatização de
história
Confeção de bolo de
castanha

Utentes da
Creche

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA), ovos,
farinha,açucar,
castanhas

Equipa Creche

Creche

Dia do Pijama

- Promover a
solidariedade
para com outras
crianças

- Momento de
descontração e afeto
em “pijama”
- Música, coreografia
temática
- Hora do conto pelos
idosos

Utentes da
Creche
Utentes
ERPI/CD

Leitor de CDs,
mantas, almofadas

Equipa Creche
Equipa ERPI/CD

Creche

Festa de Natal

- Comemorar a
quadra natalícia
num espírito de
festa e alegria

- Apresentação das
atuações de cada sala
e CATL

Utentes
Creche
Utentes CATL
Famílias

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA),prendas de
Natal

Equipa Creche
Equipa CATL

Auditório
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Atividades com Periocidade Regular

Atividade

Periocidade

Estratégias e
Destinatários
atividades
Atividades
Utentes Creche
específicas de
expressão musical

Materiais
Diversificado

Recursos a Envolver
Dinamizadores
Financeiros
Professora de
Música

Local

Expressão
Musical

Semanalmente

Bebeteca

Semanalmente

Leitura de
histórias,
dramatização,
mimar com
fantoches

Utentes
Creche

Livros,
fantoches

Educadoras

Bebeteca

Psicomotor
as

Semanalmente

Atividades
específicas de
exploração
psicomotora

Utentes Creche

Material de
psicomotrici
dade

Educadoras

Sala de Polivalente

Atividades
do Meio
Aquático

Mensalmente

Atividades de
adaptação e
exploração do
meio aquático

Utentes Creche

Boias

Monitor Piscinas
Municipais

Piscinas Municipais

Ludoteca

A designar

Exploração de
espaço lúdico
Dramatização de
histórias

Utentes Creche

Livros, jogos

Animadora
Ludoteca

Ludoteca

Creche
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Comemora
ção de
aniversário
s

Últimas 4ªs do
mês

Cantar os
parabéns aos
aniversariantes
do mês
Músicas e
canções de roda

Utentes Creche
Utentes ERPI/CD
Utentes CATL

Bolo de
aniversário

Equipa Creche
Equipa CATL
Alunos da ETAP

Centro de Dia

Hora do
Conto

Últimas 2ªs do
mês

Leitura,
dramatização de
histórias

Utentes Creche
Utentes CATL
Urentes ERPI/CD

Material de
desgaste,
fantoches,
transporte

Equipa Creche
Equipa CATL
Equipa ERPI/CD

Creche
Centro de Dia
Sala CATL

Juntos
crescemos

Trimestralment
e

Atividades
dinamizadas
pelos
encarregados de
Educação

Utentes Creche
Famílias

A designar
consoante a
atividade

Pais e
Encarregados de
Educação

Creche
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Resposta Social: Infância- Centro de Atividades de Tempos Livres

Mês
Janeiro

Nome da
Atividade
(Comemoração)
Dia
Internacional do
Obrigado

Objetivos
Gerais
Promover laços
de afeto e
reconhecimento
junto da
comunidade
educativa

Descrição das
Atividades/
Estratégias
Criar pequenos
cartões onde serão
expressas mensagens
de gratidão e
reconhecimento

Destinatários
Materiais

Recursos a envolver
Dinamizadores

Local
Financei
ros

Utentes CATL

Materiais de
desgaste

Equipa CATL

CATL

Fevereiro

Interrupção
Letiva do
Carnaval*

- Assimilar valores
culturais da
própria
comunidade
- Proporcionar
momentos de
convívio entre as
crianças e
comunidade
- Brincar ao faz de
conta

Participação no Baile
de Carnaval
Elaboração de
máscaras e fantasias

Utentes CATL
Comunidade

Fantasias
Pinturas faciais
Fitas e confettis
Feltros
Tecidos

Equipa CATL
Equipa Creche

Sala
CATL
Auditório

Março

Dia do Pai

- Valorizar a figura
paterna
-Preservar e
valorizar os laços
familiares
-Sensibilizar o
grupo para a
importância de

- Atividade surpresa
com os pais

Utentes CATL
e Família

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas)

Equipa CATL

CATL

Registo na plataforma
HeforShe
Debates e conversas

Utentes CATL
Família
Colaboradore

PC
Material de
expressão plástica

Equipa CATL

CATL

Dia
Internacional da
Mulher

75

cada um
enquanto
individuo, na
participação ativa
dos Direitos das
Mulheres
Proporcionar
momentos de
prazer
Melhorar o nível
de felicidade dos
utentes
-Promover valores
de respeito e
preservação em
prol do meio
ambiente

sobre os direitos das
mulheres
Elaboração de
lembrança a distribuir
às colaboradoras e
famílias
- Confeção de um
gelado servido aos
utentes CATL

s

Utentes CATL

Bolachas, natas,
leite condensado,
folhas de gelatina,
caramelo

Equipa CATL

Refeitóri
o CATL

- Apadrinhamento de
uma árvore
- Divulgação de ações
de reflorestação
nacionais

Utentes CATL
Famílias

Árvores para
plantação
(apadrinhamento)

Equipa CATL

CATL
Monte
do
Calvário

Interrupção
Letiva da
Páscoa*

Proporcionar
momentos de
bem-estar e
prazer

Visitas a espaços de
interesse,
ludoteca,piscina,
cinema kayakes, surf,
bootcamp,
piqueniques,
acampamento,
acantonamento,
passeio
intergeracional,
atividades de
culinária e de
expressões

Utentes CATL
Utentes
ERPI/CD

Material de
desgaste (papeis,
cartolinas, lápis,
marcadores,
tintas, colas, pasta
EVA, pasta de
papel, sabonetes),
Ovos, farinha,
açucar, manteiga,
Jogos de tabuleiro,
Bolas, cordas

Equipa
Multidisciplinar

Consoant
ea
atividade

Páscoa

- Fomentar um

-Caça ao ovo

Utentes

Material de

Equipa Creche

Quinta

Dia
Internacional da
Felicidade

Dia da Árvore

Abril
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Dia Mundial da
Saúde

Maio

Vila Praia em
Flor

Dia da Mãe

momento de
convívio e alegria
entre as valências
da infância

-Jogos e brincadeiras
-Piquenique (Quinta
da Barrosa)

Creche
Utentes CATL

expressão motora:
Bolas, cordas,
pinos, arcos
Ovos de chocolate
Transporte
Material de
desgaste (papeis,
cartolinas, lápis,
marcadores,
tintas, colas, pasta
EVA, pasta de
papel, sabonetes),
Ovos, farinha,
açucar, manteiga,

Equipa CATL

Alertar e
sensibilizar para
os cuidados a ter
com a saúde
- Elaborar
produtos para
banca
representativa da
instituição
- Hora de conto
na comunidade
-Valorizar e
preservar os laços
familiares
-Estimular a
criança para a
exteriorização de
sentimentos e

Palestra com
Enfermeira

Utentes CATL

Desdobráveis

Equipa CATL
ULSAM

Elaboração da maia
Confeção de
bolachas, doces e
outros produtos

Utentes e
colaboradores

- Elaboração de uma
lembrança
-Atividade conjunta
entre mãe e filhos (a
designar)

Utentes Catl
Famílias

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA)

Equipa Catl

da
Barrosa

Catl
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Sunset da
Família

Junho

Dia Mundial da
Criança

Festa de Fim de
Ano

afetos
-Reforçar a
mensagem de
união, amor,
respeito e afeto
inerentes à base
da família
-Vivenciar
momentos de
confraternização
entre famílias
- Proporcionar um
dia divertido de
brincadeira e
animação
- Conviver em
ambiente de
partilha junto da
comunidade
educativa

Dia Mundial das
Redes Sociais

-Sensibilizar para
o uso
inapropriado nas
redes sociais

Interrupção
Letiva do
Verão*

Proporcionar
momentos de
convívio, bem
estar, lazer e
aventura

- Caminhada em
família
-Atividade transversal
a designar

Utentes
CSCVPA
Colaboradore
s CSCVPA
Famílias

Colaboradores
CSCVPA

A
designar

Atividades de exterior

Utentes CATL

Equipa CATL

A
designar

- Entrega das cartolas
e diplomas finalistas
creche
-Apresentação de
atuações
-Atividades em família
-Lanche convívio
Ação de sensibilização
com psicóloga

Utentes
Creche
Utentes CATL
Famílias

Equipa Creche
Equipa CATL

A
designar

Equipa CATL
Psicóloga

CATL

Praia, Rio, visitas a
espaços de interesse,
ludoteca,piscina,
cinema kayakes, surf,
piqueniques,

Utentes CATL

Equipa
multidisciplinar

Consoant
ea
atividade

Cartolinas, tubos
de eletricidade
(bengalas),
impressões,
equipamento de
som, lanche

Utentes CATL

Protetores solares,
material de praia,
bolas, material de
culinária, material
de desgaste
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Julho

Dia dos Avós

Dia dos Amigos

Agosto

Acampamento
Acantonamento

Setembro

Receção às
crianças
Reunião de
Inicio do Ano
letivo

- Desenvolver
atitudes de afeto
e respeito quer
pelos avós, quer
pelos idosos da
instituição
Melhorar a
autoestima dos
utentes
Proporcionar
momentos de
partilha e afeto
Promover ações
de desporto de
natureza e
aventura

- Desenvolver a
socialização e
relacionamento
com os pares e os
adultos

bootcamp,
acampamento,
acantonamento,
passeio
intergeracional,
atividades de
culinária e de
expressões
- Partilha de
experiências e afetos
entre avós e netos;
- Visita aos idosos da
Instituição
- Atividade a designar
- Criação de textos
alusivos à amizade

Utentes CATL
Utentes
ERPI/CD
Famílias

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA)

Equipa CATL
Equipa ERPI/CD
Famílias

ERPI/CD

Utentes CATL

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA)

Equipa CATL

CATL

Acampar
Acantonar

Utentes CATL

Tendas de
campismo,
alimentação,
roupas
particulares

Equipa CaTL

Local a
designar

-Brincadeira livre
interior e exterior
-Danças de roda
-Jogos de socialização

Utentes da
creche
Equipa
Pedagógica
Famílias

PC, projetor, tela,
impressões

Equipa CATL
Utentes CATL

CATL
Salão
Nobre
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Outubro

Dia
Internacional do
Idoso

Halloween

Novembro

Magusto

Dia Mundial da
Bondade

-Promover a
adaptação das
crianças às regras
e rotinasApresentar as
linhas
orientadoras para
o início do
próximo ano
letivo
Aumentar as
competências a
nível pessoal e
social da criança
/jovem
-Potenciar a
autoestima
através de ações
pelo afeto
- Dar a conhecer
culturais de
outros países
- Vivenciar
festividades
presentes na
nossa cultura
- Dar a conhecer
tradições da
comunidade
Sensibilizar para a
importância da
bondade e outros
valores inerentes

Atividade a designar

Utentes CATL
Utentes
ERPI/CD

Pinturas faciais,
abóbora gigante

Utentes CATL

Pinturas faciais,
cotonetes

Equipa CATL

CATL

Confeção de bolo de
castanha

Utentes da
CATL

ovos,
farinha,açucar,
castanhas

Equipa CATL

CATL

Visualização do filme
“Favores em Cadeia”

Utentes CATL

Retroprojetor
PC

Equipa CATL

CATL
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Dia
Internacional
Contra a
Violência das
Mulheres
Dia do Pijama

Dezembro

Alertar e
sensibilizar para
os direitos das
Mulheres

Ação de sensibilização
contra a violência
sobre as mulheres

Utentes CATL

- Destacar a
importância da
solidariedade e
entreajuda

- Momento de
descontração e afeto
em “pijama”
- Música, coreografia
temática
- Hora do conto pelos
idosos
Recolha de bens
alimentares junto dos
estabelecimentos
comerciais
Elaboração de
presentes de Natal,
Atelier de Culinária,
Atividades de
Expressão Motora,
Atividades de
Relaxamento,
Atividades do Meio
Aquático, Ludoteca,
Atividades
Intergeracionais,
Cinema
Missa de Natal
Convívio

Utentes da
Creche
Utentes
ERPI/CD

Leitor de CDs,
mantas, almofadas

Equipa CATL
Equipa Creche
Equipa ERPI/CD

Creche

Utentes CATL
Famílias
Colaboradore
s voluntários
Utentes CATL
Utentes
Creche
Utentes
ERPI/CD
Família

Material logístico
cedido pelo Banco
Alimentar

Colaboradores
Transporte

Hipermer
cados

Material de
desgaste (papeis,
cartolinas, lápis,
marcadores,
tintas, colas, pasta
EVA, pasta de
papel, sabonetes),
Ovos, farinha,
açucar, manteiga,
Jogos de tabuleiro,
Bolas, cordas

Equipa CATL
Equipa Creche
Equipa ERPI/CD
Animadora
Ludoteca
Monitor da
Piscina

Diversos
locais
consoant
ea
atividade
a
desenvol
ver

Utentes das
valências da
infância e
Terceira Idade

Material de
desgaste para
elaboração de
individuais e
decorações

Direção
Equipa Infância
Equipa Terceira
Idade
Outros

ERPI

Banco Alimentar Fomentar práticas
de cariz social e
solidário
Interrupção
Letiva do Natal*

Desenvolver
competências
transversais da
criança/jovem,
promovendo um
desenvolvimento
global

Convívio de
Natal

Reforçar a
mensagem de
união, respeito e
amor neste
convívio entre

Equipa CATL
Equipa CAVVD
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Festa de Natal

utentes e
colaboradores das
valências da
infância e terceira
idade
- Comemorar a
quadra natalícia
num espírito de
festa e alegria

- Apresentação das
atuações de cada sala
da Creche, CATL e
Idosos

Utentes
Creche
Utentes CATL
Utentes
ERPI/CD
Famílias

festivas

convidados

Material de
expressão plástica
(tintas, colas,
cartolinas, pasta
EVA),prendas de
Natal

Equipa Creche
Equipa CATL
Equipa ERPI/CD

Auditório
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Atividades de Caracter Regular
Atividade
Periocidade

Estratégias e atividades

Destinatários
Materiais
Bolo de
aniversário

Comemoração Últimas 4ªs do
de aniversários mês

Cantar os parabéns aos
aniversariantes do mês
Músicas e canções de roda

Utentes Creche
Utentes ERPI/CD
Utentes CATL

Hora do Conto
Dentro de
Portas

Últimas 2ªs do
mês

Leitura, dramatização de
histórias

Utentes Creche
Utentes CATL
Urentes ERPI/CD

Material de
desgaste,
fantoches,
transporte

Hora do Conto
Fora de Portas

Mensalmente

Leitura, dramatização de
histórias

Material de
desgaste,
fantoches,
transporte

Arteterapia

Semanalmente

Atividades de relaxamento,
dramatização e movimento
consciente

Utentes CATL
Utentes ERPI/CD
Jardins de Infância do
Agrupamento de
Escolas Sidónio Pais
Utentes da Infância

Conversas
temáticas

Trimestralmente Atividades dinamizadas para
os encarregados de
Educação sobre temáticas
que considerem pertinentes
no desenvolvimento do seu
educando

Famílias

A designar
consoante a
atividade

Recursos a Envolver
Dinamizadores Financeiros
Equipa Creche
Equipa CATL
Alunos da
ETAP
Equipa Creche
Equipa CATL
Equipa
ERPI/CD

Local
Centro de Dia

Creche
Centro de Dia
Sala CATL

Equipa CATL
Professora
Arteterapia
Pais e
Encarregados
de Educação

Salão Nobre
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PLANO DE FORMAÇÃO

Designação das
Ações
Primeiros
Socorros- Tipo de
Acidentes e
Formas de
Atuação

Ambiente,
Segurança, Saúde
e Higiene no
Trabalho
Boas Praticas
HACCP

Excel

Saúde Mental na
3ª Idade

Objetivos Gerais
Reconhecer as
técnicas de 1º
socorros em case
de acidente.
Identificar formas
de atuação perante
diferentes tipos de
acidentes
Identificar os
principais riscos
profissionais e
medidas de
autoproteção
Capacitar os
colaboradores a
implementar boas
práticas
Capacitar para
melhorar o
desempenho
Capacitar para
melhorar o
desempenho

Período de
Realização
2ª e 4ª
feiras

Dura
ção
25h

Destinatários

3ª e 5ª
feira

25h

Ver circular
interna

A definir

4h

A definir

25h

Todos os
colaboradores
manipulam
alimentos
Ver circular
interna

A definir

25h

Jan

Fev

Mar

Abr

Cronograma
Mai Jun Jul Ago

21

4

Ver circular
interna

Ver circular
interna

2h

21h

Set

Out
21

Nov
4

2h

4h

21h 4h
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Dez

