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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

De acordo com o preceituado nos estatutos, a Direção vem submeter à apreciação e votação 
da Assembleia Geral o “Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 
Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2023”. 

Este planeamento pretende operacionalizar aqueles que são os objetivos definidos para 2023 
e os indicadores apresentados refletem os pontos considerados essenciais para continuarmos 
a desenvolver a nossa atividade. 

Os aspetos relacionados com a sustentabilidade financeira da Instituição condicionarão, sem 
dúvida, a gestão, pela procura da melhor administração possível dos recursos disponíveis e 
pela continuação de práticas e projetos que interajam e garantam a obtenção continuada de 
recursos necessários à estabilidade da intervenção. 

Para 2023 projeta -se mais um ano difícil. Após a pandemia, outros elementos de instabilidade 
surgem para comprometer e dificultar o percurso traçado neste mandato, o que mesmo assim 
não nos retira do foco anteriormente traçado. É pois, particularmente relevante, reforçar a 
continuidade das respostas às necessidades de utentes e famílias, com uma atenção acrescida 
para a emergência de fenómenos de fragilização e continuar a investir na solidificação do 
trabalho articulado com e na comunidade. 

Continuaremos com a habitual linha de rigor na tomada de decisões, tendo em atenção a 
prossecução dos objetivos de criação de mais-valia na dimensão social e económica, sendo 
que, globalmente, a ideia forte que orienta todo o plano é a de continuidade e de estabilidade 
geral. 
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PLANO DE ATIVIDADES 2022 

APOIO À INFÂNCIA 

As respostas de Apoio à infância (creche, pré-escolar e CATL) do Centro Social de Paramos são um 

serviço socioeducativo, que “trabalha” com as crianças de forma a estimular o seu progressivo 

desenvolvimento pessoal e social bem como responder às suas necessidades, respeitando as suas 

características individuais. O trabalho aqui desenvolvido é sempre realizado em articulação com a 

família, promovendo assim o desenvolvimento global da criança facilitando a sua integração na 

sociedade. 

No ano de 2023 e até julho, e dando continuidade ao projeto educativo “Brincar, Crescer e Aprender”, 

iniciado em Setembro de 2021, o subtema será “Aprender a Crescer”. Com o inicio de um no ano letivo 

em setembro de 2023, dar-se-á inicio a um novo projeto educativo. 

 

A Creche (crianças dos 4 aos 36 meses) 

A Creche é um espaço preparado para receber crianças com idades compreendidas entre os 4 meses 

e os 3 anos de idade, adaptado especificamente de acordo com cada faixa etária, quer a nível 

estrutural, quer nos equipamentos didáticos e pedagógicos utilizados em cada sala. 

As atividades a realizar são planeadas e adaptadas de forma a promover o desenvolvimento 

progressivo da autonomia e a criatividade da criança, estimulando as suas capacidades de expressão 

oral, comunicação e desenvolvimento motor, tendo sempre por base o projeto pedagógico 

implementado.  

Aliadas às competências sociais e afetivas desenvolvidas em sala, são disponibilizadas atividades 

curriculares de música a partir dos 18 meses e atividades extracurriculares de yoga para as crianças a 

partir dos 4 meses e babybasquete a partir dos 24 meses. 

A creche é e pretende ser um lugar descontraído e acolhedor onde as crianças se sintam confortáveis 

e comecem a conhecer-se a si próprias e ao ambiente que as rodeia bem como a ter contacto com 

outras crianças e adultos.  

A publicação da portaria 198/2022 de 27/07 a qual regulamenta as condições especificas de 

concretização da medida de gratuitidade das creches, provocou um grande aumento no número de 

inscrições e consequente frequência média desta resposta social, o que obrigou a um ajustamento no 

quadro de pessoal, para fazer face a este aumento de modo a podermos assegurar um serviço de 

qualidade, mesmo que de forma gratuita a quem dele beneficia. De referir ainda que este aumento na 

frequência da Creche, poderá também aumentar a procura dos nossos serviços nas restantes respostas 

sociais de apoio à infância, nomeadamente pré-escolar e CATL. 
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O Ensino Pré-escolar (crianças dos 3 aos 5 anos)  

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo educativo ao longo da vida, 

sendo complementar da ação educativa da família e com a qual quer estabelecer estreita cooperação, 

favorecendo assim a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança. Com vista à sua plena 

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário quer-se fomentar a inserção da criança em 

grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas e favorecendo uma progressiva 

consciência do seu papel como membro da comunidade. 

Para além das atividades programadas e desenvolvidas de acordo com o plano pedagógico 

estabelecido e com os seus interesses, as crianças desta faixa etária têm ainda à disposição, atividades 

de enriquecimento curricular nomeadamente Robótica, Minibasquete, Expressão Musical e Inglês, 

ainda que esta última apenas esteja disponível para as crianças de 5 anos. As atividades 

extracurriculares disponíveis são a Yoga e o Karaté. 
 

CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres (crianças dos 6 aos 10 anos) 

O CATL é um espaço onde as crianças reforçam e adquirem conhecimentos do domínio cognitivo. 

Através de um conjunto de atividades trabalham-se competências das diferentes áreas do 

desenvolvimento, criando situações de interação e socialização, reforçando o respeito pelos valores 

tais como a solidariedade, amizade, respeito, tolerância e responsabilidade.  

É também um espaço onde a estimulação da imaginação é a base para todas as atividades.  

Como atividade curricular o CATL disponibiliza o Inglês para as crianças que frequentam o 1º e 2º ano 

e dar-se-á continuidade à atividade extra-curricular de Apoio ao Estudo. 

As “Férias Vivas” do CATL, funcionam durante os períodos de férias letivas e são solução de qualidade 

para muitas famílias. Durante este período é proporcionado às crianças um leque de atividades 

socioculturais diversas, por forma a ocupar o tempo livre das mesmas. 
 

ATIVIDADES PREVISTAS 

As datas festivas serão sempre comemoradas de uma forma especial, dando relevo ao Dia de Reis, 

Carnaval, Dia do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, Dia da Família, Dia Mundial da Criança, Festa de Finalistas, 

Festa de Fim de Ano Letivo, Dia de S. Martinho e Natal. 
 

Serão ainda vividos alguns dias temáticos, dos quais são exemplo o Dia Mundial da Música/Dia 

Internacional do Idoso, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial do Combate ao Bullying, Dia de 

Halloween, Dia Internacional do Obrigada, Dia Mundial da Água, Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios, Dia Internacional dos Direitos das Crianças, Dia de S. Valentim, Dia Mundial da Árvore, Dia 
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Internacional do Livro Infantil e Semana da Saúde, dando assim especial relevância a alguns temas que 

consideramos importantes para o crescimento da criança. 
 

Com estas atividades, pretendemos: 

- Proporcionar o conhecimento e a consciencialização das crianças para aprender a relacionar-se, 

refletir, pensar e expor as suas emoções, desenvolvendo a autoestima e o cuidado para com o outro. 

- Impulsionar a sua capacidade de atenção, memória, imitação, imaginação e comunicação. 

- Fomentar a afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. 

- Educar para os valores em contexto individual e em grupo, reconhecendo os laços de pertença social 

e cultural. 

- Estimular a mudança de atitudes e comportamentos e a formação de novos hábitos. 
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APOIO À TERCEIRA IDADE 

“Dar Vida ao Anos, e não só acrescentar anos à Vida” 

 

"Saber envelhecer é continuar em busca da felicidade, é 
relembrar sem mágoa, embora com saudade, dos tempos de 

mocidade. É ter no rosto, a marca da sabedoria, a experiência de 
muitos momentos vividos com alegria."  

(Marta Lopes) 

 
As novas descobertas científicas têm vindo a responder ao que parece ser um desejo de toda 

a humanidade: prolongar a sua longevidade. 

No entanto, torna-se necessário tornar uma longevidade maior numa longevidade mais 

saudável, com uma maior qualidade de vida, bem-estar e satisfação pessoal, quer em termos 

sociais, quer em termos psicológicos e funcionais. 

O Plano de Atividades Animação Socioculturais para 2023, pretende valorizar, acima de tudo, 

a importância que os idosos têm na sociedade. O fio condutor das atividades propostas neste 

plano visa proporcionar momentos de bem-estar, lazer, diversão e estimulação das 

capacidades psicológicas/ cognitivas e físicas/ motoras, dando ser ao tema “Dar vida aos anos 

e não só acrescentar anos à vida”.  

O PAAS pretende mostrar que os idosos são úteis, que continuam a contribuir e muito para as 

diferentes valências onde estão inseridos (instituição, família, amigos), são um exemplo de 

vida, saber e uma inspiração para os mais novos. E mesmo os que já não contribuem de forma 

ativa, precisam e merecem ser ouvidos, sentirem-se amados e acarinhados. Precisam 

continuar a sonhar para continuar a viver não só por mais tempo, mas com mais satisfação, 

qualidade de vida e bem-estar. Propomos dar continuidade à comemoração de datas festivas, 

que são atividades muito valorizadas e esperadas pelos idosos, reforçar as atividades de 

estimulação cognitiva e sensorial em grupo e individualmente, retomar atividades 

intergeracionais com mais regularidade. Assinalar datas que promovam a troca de saberes e 

as relações interpessoais. Retomar os momentos musicais. Retomar as atividades religiosas 

no Lar, que são as atividades mais solicitadas.   
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 Fisioterapia  

O envelhecimento faz parte do processo de vida e este deve ser encarado de uma forma 

positiva, pois os anos vão passando e o envelhecimento ativo deve ser adotado na forma de 

viver e de estar. A Fisioterapia tem um papel importante na promoção de um envelhecimento 

ativo fomentando hábitos de vida saudável e ajudar a diminuir os fatores de risco associados 

à ausência do mesmo. Deste modo, o nosso compromisso é promover e incutir a prática 

regular de exercício físico e, acima de tudo, estimular o movimento, garantindo que cada um 

deles se encontra bem e com capacidade para a participação autónoma nas suas atividades 

de vida diária. Para isso, trabalhamos nas sessões individuais e nas sessões em grupo com 

Classes de Movimento, para potenciar não só a prática do exercício, mas também oferecer 

momentos de convívio, de diversão, de aprendizagem e de partilha entre os nossos utentes. 

 

 Nutrição e Alimentação  

Uma boa alimentação aplica-se a todas as faixas etárias, sem exceção e, sendo o serviço de 

Nutrição/alimentação parte integrante dos cuidados prestados aos idosos, é fulcral garantir o 

acesso a uma alimentação completa, equilibrada e variada, personalizada às necessidades e 

patologias de cada idoso. Como também, avalizar que as refeições sejam um momento social, 

calmo onde o convívio entre as partes é promovido e o prazer do ato de comer é retirado. 

Cabe-nos a nós, instituição, promover tempo de qualidade aos utentes que os façam sentir 

vivos e, ao que à nutrição diz respeito, irei continuar a celebrar datas festivas, com atividades 

alusivas aos dias em causa, tais como: práticas de culinária e refeições diferentes do habitual. 

Assim como, com uma periodicidade semanal, a realização de atividades de grupo 

relacionadas com a temática da alimentação saudável (Workshops, jogos didáticos, provas 

degustativas, entre outras), potenciando assim momentos de diversão e aprendizagem aos 

idosos residentes (ERPI) e não residentes (Centro de Dia), até porque “Não basta estar vivo. É 

preciso se sentir vivo todos os dias. A cada milésimo de segundo. Já pela manhã bem cedinho 

antes mesmo de pormos os pés no chão. Não basta estar vivo. É preciso se sentir vivo. De 

outra forma, seria como não existir verdadeiramente” (autor desconhecido). 
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 Enfermagem e Medicina 

No âmbito da Enfermagem, e em conformidade com o realizado no último ano de trabalho, 

pretendemos disponibilizar os melhores cuidados de saúde possíveis, olhando sempre para o 

“problema” contextualizado no utente e, não, circunscrito à tarefa em si. Adotar em todos os 

procedimentos uma visão holística do utente, para promovermos uma resposta completa e 

abrangente e, assim, obtermos os melhores indicadores de saúde.  Acompanhar de perto a 

intervenção das Auxiliares de Ação Direta, tanto nos cuidados como nos registos redigidos, 

para focalizarmos no que realmente é importante para cada utente e, assim, termos uma 

resposta personalizada e dirigida a cada necessidade para podermos “Dar Vida aos Anos” dos 

nossos utentes ao invés de “Acrescentar anos à Vida” deles. Continuaremos a implementar e 

desenvolver formações em serviço, às AAD’s, sobre temas que vão sofrendo alterações, bem 

como, procedimentos e técnicas que se verifiquem que necessitam de formação 

especializada, de forma a melhor capacitar as técnicas de ação médica nos cuidados aos idosos 

tanto em situações diárias, como em situações de urgência ou mais específicas. 

 

Serviço Social 

A linha orientadora do presente Plano Previsional decorre das necessidades e potencialidades 

auscultadas pela equipa na intervenção com a população idosa e na qual se identificou 

algumas fragilidades na saúde mental e emocional dos idosos.  

Privilegiando-se uma intervenção integrada a diferentes níveis, considera-se que a saúde 

mental deve ser vista, não só em termos estritamente médicos e clínicos, mas a partir de um 

enfoque socio-familiar, partindo da premissa que as ações que promovem o convívio, o 

envelhecimento ativo, a relação intergeracional e a capacitação das pessoas idosas são 

importantes para melhorar a sua situação de saúde (física e mental). 

A intervenção do serviço social é essencial para realização do diagnóstico biopsicossocial e do 

contexto familiar e relacional, identificando problemas, necessidades e potencialidades para 

a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos idosos nas respostas sociais: SAD, CD e ERPI. 

Neste sentido, é objetivo para 2023, e cumprindo as normas da DGS, aproximar-nos da 

comunidade, promover momentos de interação das famílias nas dinâmicas e quotidiano do 

Lar S. José, convidando os familiares a participarem nas datas e comemorações festivas, para 
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a promoção e estreitamento dos laços de afetividade, fraternidade, companheirismo e 

familiares com vista à promoção do bem-estar geral do idoso atenuando o impacto e as 

repercussões desta pandemia.  

 

Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P.)  

E porque dar vida aos anos, não pode nem nunca deverá ser circunscrito à vertente física, 

lúdica ou artística, mas também à vertente psíquica e à saúde mental, o Gabinete de Apoio 

Psicológico das respostas sociais de apoio à Terceira Idade, continuará a intervir no sentido de 

minorar tudo aquilo que possa suscitar “ruído” a este nível. 

Para o efeito continuaremos a disponibilizar serviços tais como a consulta psicológica 

individual (podendo esta abranger o utente ou as famílias, cuidadores informais, entre 

outros); a dinamização de ações de sensibilização/esclarecimento/formação, atendendo às 

necessidades evidenciadas e às solicitações das/dos utentes, colaboradores das diferentes 

respostas ou aos familiares dos respetivos utentes, entre outros. 

Procuraremos ainda desenvolver uma intervenção holística, participando, fomentando e 

contribuindo para a promoção de atividades ao nível da vertente lúdica, cultural ou até 

mesmo da saúde física, sempre em estreita articulação com os restantes serviços e respetivos 

técnicos (Animadora Sócio Cultural, Nutricionista, Enfermeiros, etc). 

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA     

  CENTRO COMUNITÁRIO 

“O que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve  

em uma comunidade”. (Albert Einstein) 

 

O Centro Comunitário propõe, para o ano 2023, uma intervenção centrada no individuo e população 

adulta, recorrendo ao empoderamento como ferramenta essencial para o desenvolvimento de 

competências aos mais diversos níveis – pessoal, social, parental, autonomização, literacia digital, 

educação financeira, gestão doméstica e orçamento familiar. 

Tem como objetivo manter a proximidade com indivíduos e famílias e sobretudo mantendo a ponte 

entre a população mais vulnerável e suscetível à exclusão social e os serviços e estruturas da sociedade.  
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Para o efeito propomos a dinamização das seguintes atividades: 

- Família+ (Prestação de apoio a pessoas e/ou agregados familiares nas mais diversas vertentes do seu 

dia-a-dia, promovendo o acompanhamento/acesso a estruturas públicas e privadas em áreas tais 

como a saúde, a educação, o emprego, as finanças, a habitação, informação sobre direitos e deveres, 

salvaguardando o seu exercício de plena cidadania); 

- Capacitar+ (Intervenção em grupo, a qual passará pela oferta de uma panóplia de ofertas de serviços 

organizados em ateliers de diversas áreas nomeadamente expressão plástica, horta, etc); 

- Criança+ (Capacitação e empoderamento das famílias, informando, incentivando e orientando para 

a valorização, integração e frequência no sistema de ensino escolar (pré-escolar, regular e/ou 

profissional, prestando auxílio e encaminhamento para bens e serviços escolares, como ação social 

escolar, livros e manuais escolares, apoio/realização de matrículas escolares entre outros, promoção 

de uma estreita articulação entre a tríade encarregados de educação, estabelecimentos de ensino e 

crianças/jovens); 

- Criança + Férias (Acompanhamento de crianças e jovens que não possuem acesso a entidades de 

cariz público ou privado e essencialmente as que não possuem qualquer apoio de retaguarda a este 

nível (ocupação de tempos livres), ou sejam, as que frequentam o 2.º e 3.º ciclo, durante as 

interrupções letivas, promovendo o acesso a experiências saudáveis, atrativas, de enriquecimento 

pessoal, em contextos alternativos à escola e à família); 

- Programa Girassol (Prestação de apoio a pessoas com idade igual ou superior a 55 anos e/ou com 

incapacidade, residentes na freguesia de Paramos, mediante a preconização de uma intervenção 

orientada para a proximidade, nomeadamente através da realização de contactos telefónicos 

regulares, visitas domiciliárias, atividades de cariz diversificado. Desta forma pretendemos contribuir 

para a diminuição do isolamento social e para a melhoria da qualidade de vida, promover o 

envelhecimento ativo, assim como o acompanhamento e articulação com diversos serviços e sectores 

da sociedade); 

- Centro de Recursos (Dinamização de Banco Alimentar, Banco de Recursos, Banco de Ajudas Técnicas 

e Balneário Social); 

- Iniciativas para a Família e para a Comunidade (Desenvolvimento de um conjunto de atividades 

pontuais, nomeadamente a celebração de dias comemorativos, p.e. Natal, S. João, Carnaval, “Dia do 

Vizinho”, etc., realização de rastreios, participação em atividades propostas por outras entidades 

concelhias, entre outras). 
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- Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P) (Dinamização de consulta psicológica individual em diversos 

contextos (instituição, domicílio, isto no que concerne às pessoas mais dependentes), do modo a 

proporcionar uma intervenção concertada, coerente, contínua, direcionada a crianças, jovens, adultos, 

idosos e respetivas famílias consoante as necessidades específicas identificadas).    

  

SAAS – Serviço Atendimento e Acompanhamento Social 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), é um serviço personalizado, 

disponibilizado às pessoas e às famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou de carência 

para as apoiar na resolução dos seus problemas.  

O SAAS do Centro Social de Paramos atua nas freguesias de Espinho e Guetim realizando uma 

intervenção de cariz técnico e assegurado por uma equipa multidisciplinar.  

Não tendo ainda certezas da forma como o SAAS irá funcionar no próximo ano, tendo em 

conta as possíveis transferências de competências, são objetivos do Serviço de Atendimento 

Social e Acompanhamento Social continuar a trabalhar com e para as pessoas cumprindo os 

seguintes parâmetros:  

- Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequadas 

a cada situação; 

-  Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

- Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais; 

- Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, 

promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 

-  Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 

- Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e 

profissional. 

Este serviço é para muitas famílias, imprescindível no apoio, orientação e informar em 

situações de vida diárias, promovendo a autonomia pessoal, social e profissional, prevenindo 

condições de vulnerabilidade e exclusão sociais, permitindo o exercício dos direitos de 

cidadania e de participação social; 

Assim para que sejam cumpridos os objetivos deste serviço o SAAS irá realizar as seguintes 

atividades: 
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a) Atendimento, informação e orientação de cada pessoa e família, tendo em conta os seus 

direitos, deveres e responsabilidades, bem como dos serviços adequados a situação e 

respetivo encaminhamento, caso se justifique; 

b) Acompanhamento, de modo a assegurar apoio técnico, tendo em vista a prevenção e 

resolução de problemas sociais de cada pessoa e família; 

c) Informação detalhada sobre a forma de acesso a recursos, equipamentos e serviços sociais 

que permitam às pessoas e famílias o exercício dos direitos de cidadania e de participação 

social; 

d) Atribuição de prestações de caráter eventual com a finalidade de colmatar situações de 

emergência social e de comprovada carência económica; 

e) Planeamento e organização da intervenção social; 

f) Contratualização no âmbito da intervenção social; 

g) Coordenação e avaliação da execução das ações contratualizadas 

De modo a potenciar a integração social dos cidadãos e famílias acompanhadas e a 

harmonização das iniciativas desenvolvidas pelas diferentes parcerias, o SAAS articula com: 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Espinho, Município de Espinho, Juntas de 

Freguesia, Polícia de Segurança Pública, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; ACES 

Espinho Gaia, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto da Segurança Social de 

Aveiro, IPSS do concelho. 

 

Gabinete de Apoio à Vitima – Espaço Bem Me Quero 

O Gabinete de Apoio á vitima do Centro Social de Paramos, está integrado na Rede Nacional Apoio a 

Vitimas de Violência Doméstica (RNAVD), que é constituída por um conjunto de serviços e respostas 

vocacionados para o apoio às vítimas, onde se incluem as Estruturas de Atendimento. 

Cada vez mais se tem confirmado a necessidades deste serviço, tendo em conta o número de 

Atendimentos, Acompanhamentos e Encaminhamentos que se têm verificado.  

 Assim, pretendemos em 2023 dar continuidade ao trabalho até aqui realizado, disponibilizando um 

atendimento, acompanhamento, encaminhamento e apoios especializados a vítimas de violência 

doméstica, nas dimensões psicossocial, psicológica, jurídica, informacional e intervenção em crise, 

contribuindo para a promoção da segurança, capacitação e autonomia das pessoas abrangidas por 

esta Estrutura.  
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De salientar que as pessoas abrangidas pela estrutura não se limitam a residentes no conselho de 

Espinho, mas sim a todas as que nos procuram ou nos são encaminhadas, independentemente da zona 

do país onde residem.  

 

POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas  

O POAPMC, irá durante o próximo ano continuar a ser um apoio para colmatar necessidades 

alimentares de públicos socialmente e economicamente vulneráveis  

Mensalmente serão entregues géneros alimentares a famílias das freguesias de Paramos, Espinho e 

Guetim.  

Prevê-se que em 2023 continuem a ser apoiadas cerca de 75 famílias por mês. Considerando que as 

principais causas de vulnerabilidade são estruturais, mas estão a ser agravadas por fatores 

conjunturais, para além das entregas alimentares serão realizadas também Sessões de 

Acompanhamento junto das famílias beneficiárias do programa, com o objetivo de sensibilizar e 

acompanhar a utilização correta dos bens alimentares e consequentemente uma gestão doméstica 

eficaz. 

A entrega destes bens alimentares carece sempre de uma avaliação técnica pretendendo ser um 

complemento na vida das famílias que se encontram em situações de maior vulnerabilidade social.  

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas foi criado como objetivo de  ser um 

instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. 

 

 EQUIPAS DE RUA: SMACTE e UMA VIDA 

Na intervenção com populações vulneráveis, especialmente na área das dependências e nas situações 

de sem-abrigo, o CSP tem apostado no trabalho de proximidade, em espaço público, marcando 

presença constante na rua, onde as coisas acontecem. Assim se têm ultrapassado as barreiras da 

acessibilidade aos serviços, seja porque as rotinas diárias de sobrevivência das pessoas são 

incompatíveis com a deslocação aos mesmos, seja porque as respostas sociais, em formato de 

gabinete, nem sempre conseguem acolher e compreender as inquietações destas populações-alvo. 

A saber-se: 

- A Equipa de Rua SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade), cofinanciada pelo SICAD (Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências). 
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O objetivo principal é reduzir riscos e minimizar danos (associados ao consumo de substâncias 

psicoativas e às práticas sexuais), impulsionando a progressiva (re) estruturação biopsicossocial e a 

promoção da cidadania junto de 150 pessoas, das quais a maioria com dependências de substâncias 

psicoativas legais e/ou ilegais. Para tal, desenvolve as seguintes atividades: Troca e/ou distribuição de 

material; Cuidados de saúde; Apoio psicossocial; Informação e formação. 

- A Equipa UmaVida, intervenção e acompanhamento psicossocial de pessoas em situação de sem-

abrigo (PSSA), financiado pelo Fundo Social Europeu (Norte2020). 

O objetivo principal é assegurar o acompanhamento, no mínimo, de 50 pessoas em situação de sem-

abrigo do concelho, apoiando na construção e execução de um projeto de vida alternativo, sendo que 

se pretende que 20% da população acompanhada deixe de estar em situação de sem-abrigo e/ou 

integre o mercado de trabalho. Nesse sentido, promove as seguintes atividades: Triagem e 

acompanhamento psicossocial; Acesso a bens de 1ª necessidade; Iniciativas de informação e de 

sensibilização. 

Estas duas equipas funcionam em sintonia e de forma articulada, juntamente com as restantes 

respostas da rede social, de forma a oferecer o máximo de opções às pessoas que nos procuram 

diariamente tanto ao nível social, como emocional e de saúde. 

Neste processo de escuta ativa diária na rua, pessoa a pessoa, vão-se destacando necessidades às quais 

o CSP procura dar resposta, estando atento às mais diversas oportunidades, destacando-se como 

ambições: 

- Criação de respostas habitacionais para pessoas em situação de sem-abrigo, nas diferentes tipologias 

e enquadramentos (habitações partilhadas, apoiadas, housing first, entre outros), seja através da 

submissão de candidaturas a concursos públicos e/ou via parcerias;  

- Criação de um Centro de Recursos na cidade de Espinho que funcione de ponto de encontro e de 

referência e onde se concentrem as respostas de emergência social neste âmbito, nomeadamente as 

já existentes como o balneário e lavandaria social, Bem-Guardado (armários), equipas de rua (maior 

acessibilidade dos programas às pessoas). E onde se possa ainda criar um local de conforto e de estar 

e alocar outras respostas que se vejam futuramente necessárias; 

- Sabendo que o projeto UmaVida tem o seu término previsto para junho de 2023 e que, enquanto 

projeto-piloto, conseguiu desde já consagrar-se como um meio eficaz de apoio às pessoas em situação 

de sem-abrigo, em especial as sem-teto, pretende-se advogar pela sua continuidade seja através de 
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novo financiamento pelo Norte 2030, seja através de Protocolo de Cooperação com as entidades 

competentes; 

- Lutar pela alteração do funcionamento através da lógica de projeto da equipa SMACTE, procurando 

maior estabilidade ao ser, por exemplo, equiparada a resposta social, pois desde 2001 que assegura 

serviços essenciais e diferenciados de saúde pública, nas dependências; 

- Manter o investimento na sensibilização da comunidade para as situações de maior vulnerabilidade, 

pelo que em 2023 será lançado um documentário sobre as vivências das pessoas em situação de sem-

abrigo, engrossando o pacote de produtos de marketing social da autoria do CSP e que difundem a 

missão da instituição a nível nacional e/ou internacionalmente. 

Paralelo a estas aspirações, mantem-se o foco nas atividades diárias, as quais garantem às pessoas 

acompanhadas dignidade humana e esperança no amanhã.  

Porque acreditamos que cada vida é UmaVida e que, realmente estas equipas fazem a diferença na 

vida das pessoas que acompanham. 

CLDS  

O CLDS terminará em janeiro de 2023, pelo que nesse mês apenas serão realizadas atividades de 

avaliação e elaboração de relatórios. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2023 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL – 2023 

 

 

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 ou acompanhamentos dos idosos a consultas médicas. Nas 

respostas de apoio à infância, prevê-se que o aumento da procura que se registou no ultimo trimestre 

Notas CEP 2023

Vendas e Serviços Prestados 874.190,40
    Prestação de Serviços 1 871.190,40
    Joias e quotizações 2 3.000,00
Subsidios, doações e legados à exploração 1.261.278,77
   ISS - IP Centros Distritais 3 1.135.998,90
   Outros 4 125.279,87
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas 165.832,00
     Generos Alimenticios 5 124.200,00
     Materiais de Consumo 6 41.632,00
Fornecimentos e serv. Externos 7 317.381,87
Gastos com pessoal 8 1.555.834,10
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 9 74.466,64
Outros gastos e perdas 10 6.410,00

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 164.477,84

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz. 11 149.299,77

Resultado Operacional (antes de gastos de financ. e impostos) 15.178,07

Juros e rendimentos similares obtidos 12 0,00
Juros e gastos similares suportados 13 2.750,00

Resultado antes de impostos 12.428,07

Imposto sobre rendimento do periodo 0,00

Resultado liquido do periodo 14 12.428,07
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de 2022, sobretudo na creche se mantenha, em virtude da medida de gratuitidade desta resposta 

implementada pelo governo. Contudo, esta medida no que diz respeito à prestação de serviços não se 

traduz desde logo num aumento, uma vez que as crianças abrangidas por esta medida não pagam 

mensalidade, mas fazem com que aumentem também a procura das outras respostas sociais de apoio 

à infância, como sejam o jardim de infância e o CATL. 

Nas respostas da terceira idade, a previsão é que se mantenham os valores médios das 

mensalidades praticadas no ano anterior, pelo que para 2023, os valores previstos para cada uma das 

respostas serão os seguintes: 

 
   

2. Na rubrica Joias e Quotizações, prevê-se que não ocorram alterações significativas; 

3. Para 2023 e tal como já foi referido acima, esperamos uma tendência crescente do 

número de utentes, ainda que esse crescimento se vá registar sobretudo na creche devido à medida da 

gratuitidade implementada pelo governo, no entanto deixaremos de contar com os valores das 

comparticipações extraordinárias do ISS às Instituições com vista a compensar a diminuição do numero 

de utentes em virtude pandemia. 

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

ano de 2023, a título de subsídios à exploração: 
 

 

 

4. Na rubrica Outros subsídios à exploração estão previstos os valores a receber de outras 

entidades publicas a quem submetemos os nossos projetos para financiamento: 

- SMACTE  – 69.996€ - 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. 

- Clds – 2.361,54€ - Este projeto teve inicio em fevereiro de 2020, prevendo-se o seu termino 

em janeiro de 2023. 

Creche Pré-Escolar CATL C. Dia SAD ERPI
81.189,60 167.080,00 73.536,80 130.572,00 99.960,00 318.852,00

Creche Pré-Escolar CATL C. Dia SAD ERPI C.C. SAAS
407.414,73 186.782,16 38.790,62 65.520,00 102.654,72 142.417,92 111.965,53 80.453,22
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- Gabinete de Apoio à Vitima –- A dinamização deste serviço terá um financiamento por parte 

da Câmara Municipal de Espinho no valor de 2.500,00€, bem como da Casa dos Choupos na ordem dos 

3.342€ 

- Projeto “Uma Vida” – 44.610,52€ - Este projeto teve inicio em Outubro de 2021, é financiado 

pelo POISE e prevê-se que o seu termo ocorra a 30.06.2023. 

- IEFP – 2.469,81€ - Financiamento de uma estagio profissional iniciado em 2022 e termo a 

30.04.2023. 

5. Uma das sub-rubricas dos Custos das Mercadorias Consumidas são os Géneros 

alimentícios. Os gastos com os géneros alimentícios são calculados tendo por base o valor médio do ano 

anterior, podendo sofrer alguns ajustes que advêm sobretudo da variação do número de utentes de 

cada resposta e da alteração de ementas. Para o próximo ano e dadas as oscilações nos custos dos 

géneros alimentícios e com o aumento do número de utentes, sobretudo nas respostas de apoio à 

infância prevê-se que esta rubrica sofra um ligeiro aumento. 

6. A rubrica Materiais de Consumo 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, que é resultante 

sobretudo, do aumento da dependência dos utentes das respostas da terceira idade. 

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

valores para 2023: 
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No ano de 2023 a diminuição que se regista nesta grande rubrica, fica sobretudo a dever-se ao 

termo de funcionamento de novos projetos que mesmo assim serão compensadas com subidas em 

algumas sub-rubricas. 

62 FSE 317.381,87

621 Subcontratos

622 Serviços Especializados 162.544,50

Trabalhos Especializados 62.760,00

Publicidade e Propaganda 6.037,50

Vigilância e Segurança 2.047,00

Honorários 26.300,00

Conservação e reparação 50.000,00

Outros 15.400,00

623 Materiais 15.418,00

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 4.905,00

Material de escritório 5.600,00

Artigos para oferta 2.113,00

Outros 2.800,00

624 Energia e Fluidos 83.290,00

Eletricidade 30.300,00

Combustiveis 22.550,00

Agua 5.290,00

Outros Fluidos 25.150,00

625 Deslocações, Estadas e Transportes 1.870,00

Deslocações, Estadas 1.870,00

Trabalhos de pessoal 120,00

Transportes de utentes 1.750,00

626 Serviços Diversos 54.259,37

Rendas e Alugueres 4.875,00

Comunicação 10.604,37

Seguros 12.290,00

Contencioso e Notariado 1.290,00

Despesas de representação 0,00

Limpeza, Higiene e Conforto 25.200,00
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8. Em 2023, como já é habitual voltamos a ter um aumento dos Custos com pessoal sendo 

que este resulta sobretudo dos seguintes aspetos: 

- Por um lado diminuem os custos por termo dos projetos Prevenir + e Uma vida; 

- Aumento do SMN e consequente atualização das remunerações das restantes categorias 

profissionais; 

- Aumento do numero de colaboradores afetos às respostas de creche e pré-escolar, em virtude 

do aumento do numero de utentes e consequente aumento do numero de salas. 

- Aumento dos valores dos recursos humanos afetos a ERPI em virtude da oscilação de 

colaboradores devido a Baixas medicas. 

Os gastos com pessoal para 2023 serão previsivelmente, por resposta social, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

Creche Jardim CATL
Custos com Pessoal 326.192,26 271.369,27 76.764,25
Remunerações Pessoal 266.105,77 220.903,98 62.549,76
Remunerações Certas 206.534,56 173.207,82 48.179,00
Remunerações adicionais 59.571,21 47.696,16 14.370,76
Enc. Sobre remunerações 56.141,67 47.160,15 13.142,34
Seguros 3.247,66 2.728,10 760,25
Outros Gastos com pessoal 697,16 577,03 311,89

C. Dia SAD ERPI
Custos com Pessoal 78.706,01 162.328,45 389.799,38
Remunerações Pessoal 64.167,74 132.574,12 304.741,15
Remunerações Certas 48.328,17 100.896,04 238.933,02
Remunerações adicionais 15.839,57 31.678,08 65.808,13
Enc. Sobre remunerações 13.516,11 27.783,72 66.163,16
Seguros 776,61 1.600,01 3.693,44
Outros Gastos com pessoal 245,55 370,60 15.201,63

C.C. Smacte SAAS
Custos com Pessoal 98.260,10 60.147,62 52.865,97
Remunerações Pessoal 79.721,24 49.030,80 43.087,00
Remunerações Certas 62.128,56 37.584,00 32.212,00
Remunerações adicionais 17.592,68 11.446,80 10.875,00
Enc. Sobre remunerações 17.136,72 10.480,55 9.203,66
Seguros 991,32 584,60 510,74
Outros Gastos com pessoal 410,82 51,66 64,58
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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. Os valores previstos para 2023 diminuem em virtude de terminarem 

as reposições das amortizações dos equipamentos adquiridos na construção do lar. 

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

atribuir a eventuais beneficiários e impostos. 

11. O valor da rubrica gastos de depreciação e amortização irá em 2023 sofrer uma ligeira 

diminuição, resultado do fim das amortizações de alguns equipamentos afetos à ERPI. 

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

13. Prevê-se que a rubrica Juros e gastos similares suportados sofra um ligeiro aumento, em 

virtude de aumentos nas taxas de juro. 

14. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2023, tendo em conta o normal 

funcionamento da Instituição e o respeito pelos valores contemplados neste orçamento, é de 

12.428,07€ (Doze mil quatrocentos e vinte e oito euros e sete cêntimos) 

  

CLDS NPISA
Custos com Pessoal 1.901,39 37.499,42
Remunerações Pessoal 1.530,17 28.236,94
Remunerações Certas 1.183,00 22.125,88
Remunerações adicionais 347,17 6.111,06
Enc. Sobre remunerações 326,51 6.090,78
Seguros 18,89 409,69
Outros Gastos com pessoal 25,83 2.762,00
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 


