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INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Atividades do Centro Social de Paramos para o ano de 2018, mantem o mesmo propósito 

da Direção em continuar a defender a excelência do serviço prestado por esta Instituição e em 

cumprimento da sua missão, garantir a “satisfação das necessidades dos seus clientes, promovendo o 

potencial que há em cada individuo, de modo a torná-lo agente principal na prossecução do seu 

projeto de vida.” 

O ano de 2018 continuará por isso a ser muito exigente, pois o constrangimento económico -financeiro 

que o país ainda tem pela frente, e as medidas que se supõe que venham a constar do Orçamento de 

Estado para o próximo ano, continuarão a ter repercussões no público-alvo que o Centro Social de 

Paramos acolhe e apoia. A comparticipação familiar, complemento para o equilíbrio dos gastos dos 

nossos utentes, continua a ser insuficiente e mesmo alguma atenuação do esforço nos impostos, não 

terá qualquer reflexo nos rendimentos da Instituição. 

Sobretudo nos últimos anos, conscientes disso mesmo procurou-se estrategicamente criar normas 

internas de gestão, a assumir pelos dirigentes e colaboradores, com vista a uma desejada e 

imprescindível estabilidade social e económica, sem no entanto comprometer a dinâmica ponderada 

de crescimento. 

Utilizamos os critérios quantitativos que se definem mais à frente e de que destacamos como maior 

ameaça no crescente e preocupante, o aumento da carga salarial que todos os anos tem vindo a 

acontecer, pela aplicação da nova regulamentação contratual e ainda porque se prevê um aumento 

substancial do salário mínimo nacional com as implicações que isso pode provocar nas demais 

categorias profissionais. 

Tem sido por isso, norma desta Direção, apenas realizar obra com os rendimentos próprios, realidade 

que os sócios mais atentos podem confirmar. Por isso não perspetivamos novos investimentos para o 

ano próximo, apenas iremos dar continuidade aos que estão em curso e que aqui continuamos a 

referir. 

Para o ano de 2018, ao contrário do que estava previsto, a resposta Centro Comunitário, irá continuar 

com o acordo de cooperação, embora se espere que venha a ser reavaliado e restruturado, de modo 

a garantir a sua sustentabilidade. 

Criámos ao longo destes anos a nosso própria forma de gestão, fortalecendo a coesão interna entre 

direção, coordenação, chefias intermédias e restantes trabalhadores, o que se tem revelado, de forma 

sistémica, benéfica para a Instituição. A qualidade e multidisciplinariedade dos Recursos Humanos têm 

sido um fator essencial no desenvolvimento do Centro Social de Paramos, bem como o reforço e 

aumento do número de parcerias com entidades públicas e privadas, sem esquecer o nosso papel na 

sociedade e aquilo que entendemos ser solidariedade. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

O Plano de Atividades 2018 constitui uma ferramenta fundamental na gestão estratégica da 

instituição, na medida em que estabelece as opções e as prioridades de referência para o 

desenvolvimento das atividades, dos caminhos e das metas a atingir.  

A história de 37 anos impõe-nos também responsabilidade e dinamismo acrescidos, no sentido de 

encontrar alternativas para prosseguir e alcançar retornos cada vez mais positivos e satisfatórios. 

Assim, e assente numa política e estratégia de crescimento, inovação, coesão social e económica da 

instituição, traçamos os seguintes objetivos: 

OE1 Continuar a desenvolver estratégias de consolidação das atuais respostas e apostar em novos 

projetos;  

OE2 Angariar novos clientes e garantir a melhoria dos serviços prestados; 

OE3 Continuar a valorizar o potencial estratégico dos Recursos Humanos;  

OE4 Continuar com a melhoria dos equipamentos e instalações, assegurando condições de segurança 

e higiene a colaboradores e clientes, promovendo o consequente bem-estar e a qualidade dos serviços 

prestados;  

OE5 Continuar a fortalecer a relação de proximidade entre a Instituição e a comunidade envolvente;  

OE6 Promover a eficiência energética da instituição, contribuindo assim para um ambiente mais 

saudável e sustentável; 

OE7 Reforçar a sustentabilidade das estruturas da organização. 
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VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Visão 

Afirmar-se como uma Instituição Particular de Solidariedade Social de referência, inovadora, flexível, 

dinâmica, empreendedora, não só pela multiplicidade de respostas sociais que apresenta, mas 

também pela qualidade dos serviços prestados, tendo por objetivos principais o 

aumento/melhoramento da qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidade, aliada a um forte 

compromisso social. 

 

Missão 

A missão do Centro Social de Paramos consiste em desenvolver um conjunto de serviços que 

assegurem, com qualidade, a satisfação das necessidades dos seus clientes, promovendo o potencial 

que há em cada individuo, de modo a torná-lo agente principal na prossecução do seu projeto de vida. 

 

Valores 

O Centro Social de Paramos rege a sua conduta por um conjunto de valores e princípios, 

nomeadamente: Segurança, Confiança, Responsabilidade, Inovação, Transparência, Respeito pelos 

direitos humanos e pelo individuo, Criatividade, Qualidade, Ética e Responsabilidade Social. 
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PLANO DE ATIVIDADES 2018 
 

           APOIO À INFÂNCIA 

 

O Centro Social de Paramos através das suas respostas de apoio à infância promove uma educação 

personalizada e centrada na criança, respeitando as suas características individuais e a igualdade de 

oportunidades. Diariamente fomenta o seu desenvolvimento pessoal e social, com base em 

experiências de vida e numa perspetiva de educação para a cidadania. Para tal todas as ações 

realizadas têm foco no desenvolvimento infantil, sendo planeadas não de forma isolada mas sim 

estruturadas e adequadas ao desenvolvimento físico, emocional, social e cultural de cada criança. 

A Infância é constituída por três respostas sociais, nomeadamente Creche, Pré-escolar e Catl nas quais 

são desenvolvidas atividades de desenvolvimento complementar. 

A Creche (crianças dos 4 aos 36 meses) disponibiliza como atividade curricular (a partir dos 18 meses) 

a Educação Física e como extracurricular a Educação Musical (a partir dos 18 meses) e o Babyoga (a 

partir dos 4 meses). 

No Pré-escolar (crianças dos 3 aos 5 anos) são desenvolvidas as seguintes atividades curriculares: 

Educação física, Educação musical e Inglês (5 anos) 

Como atividades extracurriculares estão disponíveis Ballet, Yoga e Natação. 

Para o CATL (crianças dos 6 aos 10 anos) está definida como atividade curricular o Inglês para o 1º e 

2º ano. 

O CATL disponibiliza ainda o serviço de “ Férias Vivas” durante as férias de verão que é uma solução 

de qualidade para muitos pais.  

No Ano letivo 2017/2018 o tema do projeto educativo é “A Magia das Histórias do Mundo” que remete 

para o mundo da fantasia e do maravilhoso e que, de forma estratégica, pretende provocar estímulos 

positivos nas crianças invocando-as proactivamente para a leitura, para o conto, para o faz de conta. 

Este projeto tem também como objetivos gerais perpetuar a identidade cultural, contatar com 

literatura oral, tradicional e para a infância, conhecer e contatar com literatura de outras culturas, 

promover hábitos de leitura, fomentar o gosto, o interesse e a preservação do livro, proporcionar o 

contato com o código escrito em textos manuscritos e impressos, compreender a finalidade e a 

funcionalidade da leitura e da escrita, bem como partilhar estratégias de leitura com a comunidade 

educativa. 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

Para além da comemoração de datas festivas e dias temáticos serão também realizadas visitas de 

estudo e outras ações que podem surgir de forma espontânea tendo em conta o Plano Individual de 

cada criança. De realçar, que todas as atividades desenvolvidas são, sempre que possível, enquadradas 

com o tema do projeto educativo. 

Datas festivas 

Dia de Reis (cantar as Janeiras dentro e fora da instituição), Carnaval (baile e desfile carnavalesco), Dia 

do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Festa e Passeio de Finalistas, Festa de Fim de Ano 

Letivo, S. Martinho e Festa de Natal, entre outros. 

Dias temáticos 

Dia Internacional dos direitos da Criança, Dia da Árvore, Dia Mundial do Teatro, Dia Mundial da Poesia, 

Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Internacional da Família, Dia das bibliotecas, Dia Mundial dos 

Afetos, Dia Mundial da Alimentação, Dia do Pijama, entre outros.  

Visitas de estudo 

As visitas de estudo e passeios têm como objetivo permitir que as crianças tenham contato direto com 

diferentes locais e novas realidades, bem como promover o gosto pelas artes. Salientamos: Ida ao 

Cinanima, Casa da Música, Museu do Papel, Parque Ornitológico, Parque Molinológico de Ul , Viagem 

de Finalistas, Quinta de santo Inácio, entre outros. 

As respostas da infância pretendem em 2018 continuar a desenvolver um trabalho que tem como base 

os afetos, a confiança a segurança, o desenvolvimento e bem-estar de todas as crianças em estreita 

ligação e cooperação com as famílias. 

 

         APOIO À 3ª IDADE 

 

Muitas das grandes histórias são sobre pessoas comuns… 

À luz da temática deste ano - “Magia dos contos do mundo”, faz para nós todo o sentido reconhecer 

nos séniores a riqueza das suas histórias de vida e valorizar nada mais nada menos que a “magia” da 

sua “bagagem”, memórias, conhecimentos, mensagens e saberes. 

Acreditamos que como dizia Santos Agostinho, in Confissões - “É na memória que eu posso dispor do 

céu, da terra, do mar, das impressões que tudo isso me despertou; na memória me encontro a mim 

mesmo, me lembro a mim próprio; às coisas que fiz, sua data e lugar, e tudo o que senti ao fazê-lo”. 

 

A história pessoal de cada idoso é não só a sua essência, mas também aquilo que o torna único. Ser 

mais velho significa termos mais oportunidade para nos debruçarmos na janela do tempo e tomar 

consciência do que foi essencial na estrada da vida. Quantos mais anos vivemos, mais histórias temos 

para contar  
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É com base neste pensamento que surge atividade de animação “Histórias à janela”. Estas Histórias 

serão construídas a partir de um trabalho de escuta e exploração de memórias, recolhendo 

histórias/experiências que serão trabalhadas e construídas de diferentes formas pelos nossos séniores 

que posteriormente as apresentarão às crianças do nosso infantário, escola básica e familiares (teatro 

de fantoches, encenação, atelier). 

No âmbito da saúde, teremos como pedra basilar a noção de que a história da humanidade também 

foi muito marcada e influenciada pela disseminação de doenças como a peste negra, a tuberculose, a 

escarlatina, a varíola. Todos serão chamados a partilhar os seus conhecimentos e memórias sobre 

estas doenças e o momento histórico em que surgiram, complementadas com o visionamento de 

filmes, imagens e formações sobre a importância dos cuidados de saúde que hoje dispomos, evitando 

que estas epidemias se tornem catástrofes para a humanidade. Também serão explorados os 

conhecimentos tradicionais, quais as “mezinhas”, tratamentos e procedimentos utilizados pelos 

“antigos” para o tratamento das doenças e alívio das “maleitas”. 

 

Na área da nutrição através da partilha de histórias e do apelo a lembranças mais antigas, vamos 

explorar histórias, curiosidades e receitas típicas de acordo com as épocas do ano, os idosos irão 

participar na definição da ementa e preparação/confeção das refeições, serão também realizados 

mensalmente lanches tradicionais.  

Na reabilitação recorreremos a jogos tradicionais, estimulação sensorial e cognitiva recorrendo a 

experiências antigas, resgatando memórias e construindo emoções positivas. 

Assim, este ano pretendemos que o idoso seja o guionista e protagonista desta história (plano anual) 

envolvendo-o, escutando-o e valorizando-o e à riqueza da sua história, das suas rugas e dos seus 

cabelos brancos, enriquecendo as atividades de animação, saúde, nutrição e reabilitação que 

habitualmente desenvolvemos e que já foram explanas nos anteriores planos anuais de atividades: 

estimulação cognitiva e sensorial, consultas de psicologia, artes plásticas, passeios, classes de 

manutenção, controlo sinais vitais e peso, celebração de dias/épocas temáticas, atividades 

intergeracionais e interinstitucionais, apoio social, ações de informação/sensibilização, 

acompanhamento médico e de enfermagem. 

 

         CENTRO COMUNITÁRIO 

 

Em 2018, a atuação do Centro Comunitário (CC) seguirá a linha habitual, delineada de forma dinâmica 

e ajustada às constantes exigências do contexto social. Para tal, como é norma nesta resposta social, 

o plano de atividades é definido tendo por base uma avaliação da eficácia das metodologias utilizadas 

e das ações desenvolvidas, dos constrangimentos do serviço, pontos fortes, conclusões e diretrizes 

para uma intervenção futura.   

Será um trabalho transdisciplinar da equipa técnica do CC para a dinamização de várias iniciativas 

dirigidas à comunidade e com o objetivo geral assente na premissa da Intervenção Comunitária, de 

disponibilização de apoio e facilitação da vivência de atividades de convívio, lazer e ocupação, com 

foco na promoção da igualdade de oportunidades e no combate à exclusão social. 
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O Centro Comunitário manterá a resposta de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS), em duas vertentes: o Rendimento Social de Inserção (RSI) e o Gabinete de Apoio Psicológico 

(GAP).  

Quanto ao RSI, continuará a promover uma intervenção fundamentada na lógica de proximidade 

descentralizada, tendo em funcionamento os três gabinetes de atendimento social (praia de paramos, 

centro comunitário (CIC) e complexo habitacional da quinta de paramos). O modelo de atuação terá 

como base a realização de atendimentos regulares, as visitas domiciliárias periódicas e a ativação de 

respostas complementares, articulando com as diversas entidades e serviços da comunidade (serviços 

existentes no CC e no concelho no âmbito da saúde, educação, emprego e proteção social).  

O GAP disponibilizará uma vez mais consultas de Psicologia para crianças e adultos e apoio 

psicopedagógico, dinamizará sessões de sensibilização/informação junto de pais e manterá a habitual 

articulação com as escolas do concelho. De forma adjacente, integra-se no trabalho de equipa, quer 

na discussão de casos, quer na participação em atividades gerais e iniciativas para a comunidade. 

No que concerne à satisfação das necessidades alimentares das famílias em situação de carência 

económica, o CC dinamizará as respostas de apoio alimentar em parceria com o Banco Alimentar e 

através do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), traduzido na 

disponibilização de géneros alimentares para confeção no domicílio; assim como, e até informação em 

contrário, manterá o fornecimento de refeições quentes no âmbito do Programa de Emergência 

Alimentar (PEA – Cantina Social).  

Em articulação com a nutricionista da instituição, serão disponibilizadas Consultas de Nutrição que 

incluirão medidas como avaliação, assistência, prescrição nutricional e educação alimentar. 

O CC continuará também responsável pela gestão do Banco de Ajudas Técnicas, articulando com 

serviços e famílias, para a cedência de produtos de apoio destinados a indivíduos com dependência 

permanente ou temporária. 

Para os utentes que não reúnam condições de habitabilidade adequadas que permitam realizar a sua 

higiene pessoal, continuará a estar disponível o Balneário Social de Paramos, que permitirá o acesso 

a banhos quentes, cuidados de higiene complementares e serviço de lavandaria. 

No apoio à infância e juventude esta resposta manterá o espaço ocupacional Neteca, para crianças e 

jovens dos 10 aos 18 anos que, nos períodos pós-escolares e interrupções letivas poderão usufruir do 

acesso a materiais e equipamentos diversos, ter apoio ao estudo e participar em atividades de caráter 

lúdico e pedagógico (torneios desportivos, peddy-papers, ateliers ocupacionais, festas (ex.: festa do 

pijama), sessões temáticas, etc.). Serão ainda apoiadas crianças de faixa etária inferior (2 aos 9 anos), 

a maioria residente no Complexo Habitacional da Quinta de Paramos (CHQP), que terão igualmente a 

oportunidade de participar em atividades lúdicas, dentro e fora do seu contexto habitacional. 

A continuidade do projecto fotográfico “Na Minha Rua” será possível em 2018 graças ao 

reconhecimento desta atividade enquanto boa prática social pela Secretaria de Estado para a 

Cidadania e para a Igualdade. Assim, será possibilitado a 12 jovens residentes no bairro social, pelo 

financiamento do projeto “Power Up”, o acesso a diferentes  oportunidades e ferramentas educativas, 

recreativas e culturais.  

No que diz respeito à intervenção com adultos serão dinamizadas ações de informação /sensibilização 

dirigidas a pais, pessoas em situação de desemprego, cuidadores, e cujas temáticas irão versar: 
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competências parentais, organização e gestão doméstica, alimentação e saúde, educação 

ambiental, saúde mental, técnicas de procura ativa de emprego, entre outras. Sempre que se 

considere pertinente, iremos fornecer à comunidade Guias e Memorandos, através das redes sociais 

ou em formato de papel. 

Continuará a ser promovido o grupo Ocuparte pela dinamização de atelires ocupacionais e através do 

apoio em atividades de organização da vida diária que visam contribuir para uma ocupação construtiva 

do tempo livre, uma melhor gestão da vida pessoal e para o bem estar dos utilizadores do espaço. Em 

2018, destacamos a dramatização de uma peça de teatro, a construção de um espaço exterior de lazer 

e a criação e manutenção de uma horta biológica em articulação com a Lipor. 

Esta resposta disponibilizará ainda apoio à população desempregada no âmbito do serviço 

“Empregarte”, auxiliando na definição de um plano individual de inserção no mercado de trabalho e 

articulando com empresas e estruturas que favoreçam a empregabilidade. 

Continuarão a ser acompanhados no domicilio idosos em situação de dependência/ isolamento, sendo 

incluídas ações de apoio em tarefas da vida diária e atividades lúdicas e de convívio (ex.: dia dos Avós, 

dia dos Afetos, etç.), que visam minimizar os efeitos do isolamento e da exclusão social a que muitos 

estão sujeitos. 

Será importante reforçar as ações até agora realizadas no Complexo Habitacional da Quinta de 

Paramos, pelo que serão replicadas, por exemplo, atividades de âmbito recreativo como a Quermesse 

Comunitária e o Peddy-paper no Bairro e outras que estimulem o respeito pelos espaços habitacionais 

e favoreçam uma melhor identificação com a dinâmica da freguesia.  

As Sessões nas Escolas também irão ser realizadas como habitual, segundo as solicitações dos 

agrupamentos de escolas do concelho de Espinho, sendo destinadas a alunos, professores, pais e 

outros agentes educativos, que visam contribuir para um bom ambiente no contexto escolar e 

combater o absentismo e o insucesso escolares. 

As Iniciativas para a Comunidade continuarão a ter destaque na dinâmica desta resposta através da 

promoção de atividades como a Feira das Profissões, Caminhada da Família, Despensa Comunitária, 

campanhas de sensibilização, rastreios, concursos, entre outras metodologias de intervenção, que 

contribuam para a construção de uma sociedade mais solidária e para o desenvolvimento de uma 

cidadania mais ativa e responsável dos cidadãos. 

O Centro Comunitário em 2018 continuará a apostar no trabalho de equipa e em rede para dinamizar 

um conjunto de ações que visem facilitar a inclusão social. Iremos focar-nos nas pessoas, nas famílias, 

que são o cerne do trabalho social e da intervenção comunitária. 

 

 

         EQUIPA DE RUA S.M.A.C.T.E 

 

Para a Equipa de Rua SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) 2018 será um ano de 

continuidade do projeto aprovado em 2015 ao abrigo do PORI (Plano Operacional de Respostas 

Integradas). Em 2017 o Centro Social de Paramos, de acordo com os trâmites legais, apresentou uma 
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proposta de continuidade ao SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências) que foi aprovada na sua totalidade e com término previsto a 31 de Dezembro de 2018. 

No próximo ano mantem-se o target de acompanhar 150 pessoas consumidoras de substâncias 

psicoativas, frequentadoras do concelho de Espinho (previstas em diagnóstico social) e o 

desenvolvimento de ações com impacto (direto e indireto) na comunidade, no âmbito da Saúde 

Pública. São objetivos da Equipa de Rua SMACTE: - Promover a redução de riscos e minimização de 

danos (RRMD) associada aos consumos de substâncias psicoativas e às práticas sexuais; - Promover 

cuidados de saúde e de higiene; - Contribuir para a progressiva estruturação biopsicossocial da 

população-alvo, impulsionando a promoção da cidadania; e - Colaborar ativamente com a comunidade 

científica, com a comunidade local e com representantes com poder de decisão, com vista a incentivar 

o desenho de políticas das drogas mais eficazes e a promover uma perceção global positiva da RRMD. 

Com base nestas metas, ir-se-ão manter em funcionamento as seguintes ações: 

Troca e/ou distribuição de material (material de consumo injetado e/ou fumado, preservativos 

externos e/ou internos e lubrificantes, pequena refeição/snack, roupas e material de higiene); 

Cuidados de saúde (primeiros socorros, cuidados de higiene (Ponto de Contacto – Balneário Social de 

Espinho), cuidados de enfermagem, Programa de Substituição Opiácea, vacinação e rastreios 

(VIH/Sida, Hepatites, Sífilis e Tuberculose), terapêutica medicamentosa, avaliação e consulta médica, 

educação para a saúde e análises clínicas); 

Apoio psicossocial (triagem, apoio social, apoio psicológico, avaliação psicossocial, aconselhamento, 

encaminhamento, acompanhamento, apoio jurídico, acompanhamento ao local/mediação, serviço de 

lavandaria, e distribuição de roupas); 

Informação e formação (distribuição de material informativo, divulgação de informação e de serviços 

e ações de (in) formação e sensibilização junto da população-alvo, parceiros e comunidade). 

 

Enquadradas nas ações acima descritas planeia-se a participação em ações de dimensional nacional e 

internacional como a Semana da Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social e a Semana Europeia do 

Teste VIH e Hepatites.  

Na lógica de criação de novos canais de comunicação com a comunidade, o SMACTE dará seguimento 

à promoção do CHAT “Drogas em (Qu)Estão” (prevê-se que arranque até ao final de 2017), onde 

qualquer pessoa poderá contactar a equipa on e off line para esclarecer dúvidas na área das 

dependências. 

Para além disso, e porque é nossa intenção que a proximidade com e entre os serviços seja uma 

realidade, daremos continuidade à ação “No Olho da Rua”, através do convite de entidades parceiras 

para fazerem um giro de rua com a equipa, de forma a conhecerem in loco o trabalho desenvolvido, 

desmistificar preconceitos e valorizar o impacto deste serviço na comunidade. 

Será ainda salvaguardado todo o trabalho de ativismo comunitário e de interação com as entidades 

formais e governamentais, no âmbito da Rede R3, de forma a advogar por condições dignas de 

financiamento e funcionamento dos serviços de RRMD em Portugal. Note-se que o Centro Social de 

Paramos, através da Equipa de Rua SMACTE, é uma das entidades escolhidas pela Rede para esta 

representação nacional. 
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Salienta-se também que a Equipa de Rua SMACTE se mantém na Rede de Rastreio Comunitário, como 

um dos pontos acessíveis em Portugal para rastreio às doenças infeciosas (de forma gratuita, anónima 

e/ou confidencial). 

Ainda através da Equipa de Rua, o Centro Social de Paramos é a entidade Coordenadora do NPISAE 

(Núcleo de Planeamento e Intervenção com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo de Espinho), 

prevendo-se que em 2018 haja um investimento forte na sensibilização da comunidade para esta 

problemática. 

Por fim, manter-se-á ativa a Campanha “Doe Movimento à Saúde Pública”, já que é uma realidade a 

necessidade de substituir a viatura afeta a este serviço. Como tal, serão mantidas as candidaturas a 

financiamentos público-privados e o trabalho de marketing social com vista à captação de investidores 

externos. 

E porque o Centro Social de Paramos acredita que qualquer Ser Humano merece uma vida digna e que 

é sua missão a identificação das diferenças para a construção da equidade social, continuaremos a 

intervir diariamente na rua por todos/as. Contamos com a ajuda de todos/as! 

A Equipa de Rua aconselha: Previna, Rastreie, Trate de Si. 

 

 

       CONTRATO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

            3G “ESPINHO VIVO”- EIXO 3 

 

Alicerçada que se encontra a intervenção do CLDS 3G “Espinho Vivo” – Eixo 3, promovido pelo Centro 

Social de Paramos, entramos numa fase de reforço e consolidação da intervenção iniciada em 

novembro de 2015. 

Desta forma e para o ano de 2017, o Eixo 3 prevê a dinamização das ações previstas em sede de 

candidatura, nomeadamente a continuidade do trabalho desenvolvido ao nível do apoio às 

“Comissões de Moradores” já existentes (Bairro de Habitação Social de Paramos e Guetim), bem como 

à fomentação de outras ao nível dos Bairros de Habitação Social de Anta e Silvalde, como resposta a 

algumas das necessidades evidenciadas. A este nível, pretendemos atingir o envolvimento/implicação 

de 100 moradores e a criação de pelo menos mais uma “Comissão de Moradores” ou Associação 

Temática ou Juvenil. Este trabalho será preconizado mediante a realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento, avaliação, estabelecimento de planos de Intervenção bem como de sessões de 

sensibilização. 

No que concerne à ação “Viver no Bairro”, prevemos abranger uma média de 400 beneficiários, 

residentes dos diferentes Bairros de Habitação Social do concelho, mediante a preconização de um 

conjunto de atividades lúdicas, desportivas, culturais, artísticas, recreativas e formativas, 

nomeadamente: a comemoração de datas específicas (“Dia do Bairro”, “Dia do Vizinho”, “Dia Mundial 

da Criança”, entre outros), organização de eventos culturais, desportivos, sessões de sensibilização, 

comemoração da quadra natalícia, entre outras. 

Reportando-nos agora à ação “Identificar para Apoiar”, pretendemos desenvolver um trabalho 

exaustivo ao nível do aprofundamento da intervenção desenvolvida por 10 associações/instituições 
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concelhias (levantamento de necessidades e recursos). Com que objetivo? Com o intuito de “Apoiar e 

Divulgar”, ação direcionada para a divulgação/promoção/apoio no desenvolvimento de atividades 

promovidas pelas mesmas. Para atingir o objetivo pretendido iremos proceder à criação de uma rede 

de articulação com outras entidades, comissões, associações, bem como à publicação de uma 

newsletter periódica. À semelhança da ação anterior, prevemos igualmente apoiar 10 instituições. 

Na sequência de todo este trabalho desenvolvido com e para as instituições concelhias, o CLDS 3G 

“Espinho Vivo” – Eixo 3, irá promover o desenvolvimento de mais uma ação, apelidada de “Retrato 

Social”. Esta última constituirá uma mais-valia para as instituições e associações do concelho, uma vez 

que através da dinamização de uma “Feira de amostras e saberes”, servirá de impulsionador para o 

trabalho e as atividades desenvolvidas pelas mesmas. Esta feira encontra-se calendarizada para os 

meses de março/abril e abrangerá cerca de 10 instituições. 

Igualmente prevista neste projeto, encontra-se a intervenção direcionada para os séniores, através da 

preconização de uma ação muito específica, o “ Focus Group Sénior”. O mesmo contempla a realização 

de ações (sessões de esclarecimento e sensibilização, p.e.), que apoiem na criação, implementação e 

desenvolvimento de grupos de discussão, como forma de partilha, identificação de necessidades, 

interesses e motivações deste grupo específico. O ano de 2017 prevê o desenvolvimento de uma 

intervenção concertada e direcionada a esta população, prevendo a abrangência de 30 beneficiários.  

Para além dos séniores, as pessoas com deficiência e seus cuidadores, também terão o seu espaço 

ativo de participação mediante o envolvimento na ação “Gabinete de Apoio ao Sénior, Pessoa com 

Deficiência e aos Cuidadores Informais”. Este gabinete, a funcionar de forma itinerante, continuará 

de portas abertas em locais estratégicos das 5 freguesias do concelho de Espinho, procurando apoiar, 

orientar, encaminhar e esclarecer todos aqueles que o procuram, para as estruturas mais indicadas, 

levando em linha de conta as necessidades identificadas. Para o próximo ano, pretendemos abranger 

cerca de 15 beneficiários. 

A atualização do “Guia de Recursos, Respostas de Apoio ao Sénior, Pessoa com Deficiência e aos 

Cuidadores Informais” é outra das ações deste projeto às quais pretendemos dar continuidade em 

2017, prevendo a abrangência de 120 beneficiários. 

Por fim e não menos importante, prevemos atuar numa área muito específica e sobre a qual ainda 

muito há a descobrir, a área da deficiência, mediante o desenvolvimento da ação “Identificar para 

Conhecer”. Pretendemos através da mesma, proceder à atualização dos dados referentes a esta 

população, identificando-a e caracterizando-a, mediante a aplicação de um questionário de 

caracterização a ser aplicado por um conjunto de voluntários, os quais serão alvo de uma formação 

prévia. O ano de 2017 contemplará assim a abrangência de 200 beneficiários.  

 

 

            RLIS - Rede Local Intervenção Social 

 

A RLIS (Rede Local de Intervenção Social) existe desde fevereiro de 2016 e é uma resposta concelhia, 

promovida pelo Centro Social de Paramos, que assegura os serviços de atendimento e 

acompanhamento social (SAAS), nas freguesias de Espinho, Guetim e Paramos. Esta intervenção 
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decorre de recomendações e medidas de política nacionais e europeias de combate à pobreza e 

exclusão de populações socialmente vulneráveis e de promoção da cidadania, desenvolvimento e 

coesão social que visam criar condições de maior equidade social. Os técnicos da RLIS, realizam o 

trabalho de SAAS através de uma ação social compreensiva, integrada e concertada, próxima dos 

cidadãos. 

  

No Atendimento Social, é dada uma resposta qualificada e personalizada ajustada às necessidades do 

individuo/família. 

 

No Acompanhamento Social é fornecido um apoio técnico especializado e continuado com vista à 

prevenção e resolução de problemas socias. 

 

Estes serviços promovem uma intervenção articulada e integrada de entidades com responsabilidade 

na ação social para a melhoria das condições de vida e bem-estar dos cidadãos, com vista à inclusão e 

reforço da coesão social. 

 

Assim em 2018, a equipa da RLIS visa, através de um atendimento e acompanhamento social de 

primeira linha, responder de forma eficaz a situações de crise e/ou de emergência social com vista á 

prevenção e resolução de problemas sociais desenvolvendo, para tal, as seguintes atividades: 

 

1-Atendimento, Informação e Orientação - Atuação concertada de proximidade com as 

pessoas/famílias tendo em conta os seus direitos, deveres e responsabilidades, bem como dos serviços 

adequados à situação e respetivo encaminhamento, caso se justifique; 

2-Acompanhamento - Assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de 

problemas sociais de cada pessoa e família, promovendo a autonomia pessoal, social e profissional, 

gerando dinâmicas proactivas e preventivas de condições de vulnerabilidade e exclusão sociais. 

3- Informação - Prestação de informação detalhada sobre acessos a recursos, equipamentos e serviços 

sociais que permitam às pessoas/famílias o exercício dos direitos de cidadania e de participação social; 

4-Atribuição de Prestações - Após uma avaliação técnica cuidada, são atribuídas prestações de 

carácter eventual com a finalidade de colmatar situações de emergência social e de comprovada 

carência económica; 

5-Planeamento e Organização - Toda a intervenção social que é realizada implica o planeamento e 

organização da mesma para que seja eficaz. Assim, é necessário que este planeamento seja realizado 

com todas as intervenções efetuadas; 

6- Contratualizações- Compromisso escrito realizado com a pessoa/família que articula um conjunto 

de ações de inserção social, com vista a promover a autonomia pessoal, social e profissional, passando 

pelo fortalecimento das suas redes de suporte familiar e social e favorecer responsabilidade e 

desenvolvimento social promovendo a prevenção de condições de vulnerabilidade e exclusão social. 
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7- Coordenação e Avaliação das ações contratualizadas – Os técnicos da RLIS, após efetuarem a 

contratualização, fazem a supervisão da mesma para garantir que estão a ser cumpridos os requisitos 

estabelecidos. Sempre que se justifique uma intervenção complementar são acionadas em parceria, 

outras entidades ou setores da comunidade vocacionadas para a prestação de apoios, nomeadamente 

educação, justiça, emprego e formação profissional.  

A RLIS pretende em 2018 dar continuidade a uma ação social compreensiva, integrada e concertada 

de proximidade tendo por base os seguintes objetivos: 

- Informar, orientar e acompanhar; 

- Apoiar situações de vulnerabilidade social; 

- Prestar apoio especializado e continuado no processo de inserção social; 

- Reforçar as competências pessoais e familiares dos cidadãos; 

- Mobilizar e potenciar os recursos locais; 

- Promover a autonomização das pessoas ao nível social e profissional. 

 

RLIS Espinho – Existimos Porque Pensamos em Si. 

 

         PROJETO “NA ESCOLA TENHO TUDO” 

 

No âmbito de um Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Espinho o Centro Social de 

Paramos continuará no ano 2018 e no que respeita a este plano de atividades, mais concretamente de 

Janeiro a Junho, um programa de apoio às aulas do ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico, que decorrerá nos agrupamentos de escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Manuel 

Gomes de Almeida. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 

Demonstração de Resultados Previsional – 2018 
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Notas: 

1. A rubrica prestação de serviços inclui a contrapartida financeira por todos os serviços 

prestados aos utentes das diversas respostas que implicam comparticipação do 

utente, nomeadamente as mensalidades, transportes, atividades extra-curriculares e 

serviços extraordinários como sejam o fornecimento de sopas e bolo de aniversário, 

consultas de psicologia ou acompanhamentos dos idosos a consultas médicas. Assim e 

tendo por base os valores registados em Outubro de 2017, projetamos os valores a 

receber em 2018 para cada uma das respostas. 

No caso das respostas da infância, pensamos que a margem de erro será muito 

reduzida, mantendo-se as condições normais, uma vez que pelo menos para os meses 

de janeiro a agosto não haverá diminuição dos valores recebidos, ou até pelo contrário 

prevemos um aumento desses valores na Creche, dado que durante o primeiro 

trimestre contamos abrir mais uma sala de berçário para dar resposta à procura dos 

nossos serviços, que implicará obviamente não só o aumento dos valores a receber 

mas também dos gastos. 

Assim para 2018, os valores previstos para cada uma das respostas serão os seguintes: 

 

 

   

2. Na rubrica Joias e Quotizações, o valor reflete uma aposta na angariação de novos 

sócios, uma vez que nos últimos anos se têm registado vários pedidos de desistência. 

Para que efetivamente os valores a receber de sócios se mantenha tem que haver 

algum trabalho de divulgação das atividades da Instituição e captação de novos sócios. 

3. Nem sempre a capacidade de cada resposta coincide com o número de utentes 

financiado pelo I.S.S. e é por isso que no cálculo dos valores a receber deste Instituto, 

apenas podemos ter como limite o número de utentes abrangidos por acordo e não a 

capacidade ou mesmo a frequência de cada uma das respostas. 

Pelo exposto, abaixo descriminamos por resposta social os valores previstos receber 

durante o ano de 2018, a título de subsídios à exploração: 

 

 

Creche Jardim CATL C. Dia SAD ERPI

131 700,00 126 444,00 57 434,40 129 288,00 84 696,00 242 688,00

Creche Jardim CATL C. Dia SAD ERPI C. Comunitário

176 923,68 165 721,40 21 122,27 52 723,00 122 352,00 116 004,85 90 901,17
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4. Na rubrica Outros subsídios à exploração estão previstos os valores a receber de 

outras entidades públicas a quem submetemos os nossos projetos para financiamento 

e ainda a previsão do Instituto do turismo: 

- Instituto Turismo Portugal – 5.000,00€ 

- Projeto “Na Escola Tenho Tudo” – 14.000,00€ - Este projeto é financiado pela Câmara 

Municipal de Espinho e desenvolvido pelo Centro Social de Paramos nos 

agrupamentos de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Manuel Laranjeira.  

- Rede Local de Intervenção Social (RLIS) – 110.564,18€ - Projeto financiado na sua 

totalidade pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Inclusão Social 

e Emprego. O valor aqui registado terá como contrapartida as rubricas de custos com 

pessoal, gastos de depreciação e de amortizações e fornecimentos e serviços externos. 

- Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) – 22.319,36€ - Projeto desenvolvido 

em parceria com a ADCE e financiado pelo Instituto da Segurança Social e que terá 

também como contrapartida as rubricas de custos com pessoal, gastos de depreciação 

e de amortizações e fornecimentos e serviços externos. 

- SMACTE  – 66.595,92€ - Projeto financiado pelo PORI, sendo que o valor aqui 

registado tem a sua contrapartida nas rubricas de custos com pessoal, gastos de 

depreciação e de fornecimentos e serviços externos. 

5. Uma das subrubricas dos Custos das Mercadorias Consumidas são os Géneros 

alimentícios. Os gastos com os géneros alimentícios são calculados tendo por base o 

ano anterior, podendo sofrer alguns ajustes que advêm de alterações às atividades, do 

início ou cancelamento de algum projeto ou mesmo da previsão de variação do 

número de utentes de cada resposta, entre outros. Para 2018 está previsto o termo 

do PEA – Programa de Emergência Alimentar ou Cantinas Sociais, como é também 

conhecido, pelo que como ainda não há certezas sobre a sua renovação, optamos por 

não o incluir no orçamento.  

6. A rubrica Materiais de Consumo que foi retirada de FSE e passou a fazer parte dos 

Custos das Mercadorias Consumidas, inclui os gastos com encargos de saúde com 

utentes, medicamentos, fraldas, pensos, material didático, vestuário de utentes, entre 

outros. Do valor previsto para esta rubrica, a maior fatia cabe aos gastos com 

medicamentos, fraldas e pensos. 

7. Para Fornecimentos e Serviços Externos, e por grandes rubricas, prevemos os 

seguintes valores para 2018: 
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8. Os Gastos com Pessoal continuam a ocupar lugar de destaque no orçamento da 

Instituição, não só porque estes representam mais de 70% dos gastos totais, mas 

também porque absorvem mais de 70% dos rendimentos. 

Os gastos com pessoal para 2018 estão distribuídos da seguinte forma: 

 



 

                    PLANO DE ATIVIDADES E CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nº Colaboradores C. DIA SAD ERPI

Remunerações certas 89 203,11 82 841,03 145 317,46

Subsidio Alimentação 7 854,19 7 882,39 13 602,16

Sub. Ferias 7 496,09 6 903,42 12 172,29

Sub. Natal 7 496,09 6 903,42 12 172,29

Diuturnidades 6 501,36 4 918,28 6 499,66

Sub. Coord. 2 012,77 1 541,08 2 956,15

Enc. Sobre remunerações 25 106,10 22 964,81 41 163,98

Seguros 42,00 41,14 5 672,19

Higiene, Seg e Medicina Trabalho 262,17 247,69 463,13

145 973,89 134 243,27 240 019,32

Nº Colaboradores C. Comunt. CLDS RLIS SMACTE

Projeto 

Escola Tenho 

Tudo

TOTAL

Remunerações certas 57 755,20 14 520,00 45 852,00 47 635,20 3 932,00 813 948,00

Subsidio Alimentação 4 055,48 798,60 2 723,79 2 915,64 63 900,87

Sub. Ferias 5 015,60 1 210,00 3 821,00 3 969,60 67 829,00

Sub. Natal 5 015,60 1 210,00 3 821,00 3 969,60 67 829,00

Diuturnidades 3 378,06 911,40 1 470,00 1 134,84 45 717,00

Sub. Coord. 100,80 0,00 1 848,00 2 251,20 13 412,00

Enc. Sobre remunerações 15 869,67 3 980,86 12 256,97 12 646,16 876,84 225 072,79

Seguros 385,88 95,67 295,94 305,88 8 910,40

Higiene, Seg e Medicina Trabalho 114,50 21,50 75,25 64,50 2 049,74

91 690,80 22 748,04 72 163,95 74 892,61 4 808,84 1 308 668,79
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De referir ainda que nestes apenas estão previstas atualizações de vencimentos que se 

encontram abaixo do valor da remuneração mínima garantida prevista para 2018, ainda que 

tenhamos consciência de que este valor poderá ainda sofrer alguns ajustamentos que 

poderão advir da publicação de portaria no sentido de serem atualizados os restantes níveis 

remuneratórios em função da atualização do S.M.N.  

Prevemos que o quadro de pessoal em 2018 tenha uma média de 88 colaboradores, sendo 

que se exige um rigoroso controlo dos gastos, uma vez que este se torna essencial para o 

equilíbrio financeiro da Instituição. 

9. Na rubrica Outros Rendimentos e Ganhos a reposição de amortizações, provenientes 

de subsídios ou donativos recebidos para a construção do lar e a recuperação de 

encargos, nomeadamente com o reembolso por parte dos clientes de despesas com 

fraldas, pensos e outros, são as principais contribuições para o valor previsto. 

10. Na rubrica Outros Gastos e Perdas estão previstos custos com os subsídios eventuais 

a atribuir a eventuais beneficiários e impostos. 

11. O valor previsto de gastos de depreciação e amortização contempla essencialmente 

as amortizações de investimentos de anos anteriores, ainda que também esteja 

previsto um ligeiro aumento em relação ao ano anterior proveniente dos 

investimentos do próprio ano, mas que pelo facto de se preverem estar concluídos 

apenas no final do ano, não irão influenciar em muito o valor previsto. 

12. Previsão dos juros dos depósitos à ordem e a prazo a receber. 

13. Uma vez que não se previu ainda os custos com os juros da eventual aquisição de um 

autocarro, pensamos que os valores desta rubrica não irão sofrer grandes alterações 

ao registado no ano anterior. 

14. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2018, tendo em conta o normal 

funcionamento da Instituição e o respeito pelos valores contemplados neste 

orçamento, é de -40.020,57€ (Quarenta mil, vinte euros e cinquenta e sete cêntimos 

negativos). 

15. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2018, tendo em conta o normal 

funcionamento da Instituição e o respeito pelos valores contemplados neste 

orçamento, é de -40.020,57€ (Quarenta mil, vinte euros e cinquenta e sete cêntimos 

negativos). 

 

  



 

                    PLANO DE ATIVIDADES E CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2018 

 

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos 
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Relatório e Parecer Do Conselho Fiscal 

 


