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INTRODUÇÃO 
 

No cumprimento das disposições estatutárias vem a Direção do Centro social de Paramos, submeter à 
apreciação dos associados, o Plano de Actividades e a Conta de Exploração Previsional para o ano de 
2020. 

Este será, mais um ano de consolidação, do que tem sido o nosso trabalho, ao longo de quase 40 anos 
e também reforçar a linha condutora da estratégia traçada para a Instituição, assim como, toda a nossa 
atuação na sociedade. 

A nossa missão, enquanto Instituição que “toca” quase todos os vértices de uma comunidade, é o bem 
servir aqueles que depois de uma vida de sacrifício encontram aqui cuidados de saúde, higiene, 
alimentação, manutenção e bem-estar físico, psíquico e afetivo, promover a prestação de serviços que 
respondam às necessidades e expectativas dos nossos clientes/utentes e famílias e proporcionar à 
comunidade mais  carenciada/fragilizada, condições que potenciem a sua inclusão social. 

Para que possamos criar as melhores condições para a prossecução da nossa missão, iremos dar 
seguimento às obras de ampliação da Estrutura Residencial para Idosos com vista à sua conclusão, 
assim como prevemos realizar obras de melhoria das instalações do estabelecimento da educação pré-
escolar. 

Com esta obras, para além da ampliação ou renovação das infra-estruturas, pretendemos reforçar a 
nossa ação com vista à diminuição de despesas correntes de funcionamento, através por exemplo, da 
instalação de painéis solares, a instalação de lâmpadas LED e painéis fotovoltaicos para o auto 
consumo de energia, não descurando outras medidas já tomadas e que continuarão a merecer a nossa 
atenção 

Os recursos humanos continuam a ser a principal preocupação: se por um lado o controlo orçamental 
nos exige medidas restritivas no número de efetivos e nas remunerações pagas, o que implica um 
esforço acrescido de todos, por outro lado a qualidade dos serviços que pretendemos atingir obriga-
nos a comprometermo-nos com o rigor e responsabilidade e a exigi-lo a cada colaborador. 

Assim, na base da elaboração deste documento esteve uma grande preocupação com a 
sustentabilidade da Instituição. Preocupam-nos, substancialmente, as politicas nacionais relacionadas 
com as alterações das remunerações como seja o aumento do salário mínimo nacional e consequente 
implicação nos valores dos gastos com pessoal, que, caso não sejam compensados pelos subsídios do 
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Instituto da Segurança Social, obrigarão a um apertado controlo de custos e à tomada de outras 
decisões. 

Pelo exposto, e para a concretização deste plano é fundamental o empenho de todos os 
colaboradores, pois só com a determinação, colaboração e esforço de todos e de cada um, se 
conseguem atingir os objetivos comuns. Desde já, o nosso reconhecimento pelo trabalho que é feito 
em cada uma das áreas da Instituição.  

 

A Direção 

 
 
 
 
 
 
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 2020 

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 atividades curriculares, a partir dos 

18 meses, a Expressão Musical e como atividades extracurriculares o Babyoga (a partir dos 4 meses) e a 

Expressão Motora (a partir dos 24 meses). 

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

Expressão Motora, Expressão musical e Inglês (5 anos). Como atividades extracurriculares estão 

disponíveis Ballet, Yoga, Brincar com os sons 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 as “Férias Vivas” durante as férias letivas, sendo esta uma 

solução de qualidade para muitos pais visto que o programa tenta proporcionar às crianças atividades 

socioculturais diversas com saídas e experiências diferentes.   

Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 o projeto educativo é “Os defensores do Ambiente”, 

sendo se trabalharão os seguintes temas. 

- 2019/2020: “A água e o ar vamos tratar” 

- 2020/2021:  “Somos verdes: TERRA – importância em preservar”. 
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Neste sentido, para o ano de 2020 prevêem-se atividades de cariz ambiental com a 

consciencialização sobre a preservação do ar e da água e em setembro o início de um novo ciclo onde 

se retratará a preservação da terra.  

Este projeto educativo surgiu a partir da necessidade cada vez mais abrangente em cuidar do 

meio que nos rodeia. A destruição do meio ambiente tem vindo a tomar proporções devastadoras na 

natureza a cada dia que passa, chegando a comprometer a sobrevivência da Humanidade.  

O Homem precisa de se consciencializar da importância da preservação do Meio Ambiente. Nós, 

enquanto escola, sentimos necessidade de trabalhar e ajudar neste sentido, ou seja, mostrar que o 

equilíbrio da natureza é essencial para a vida na Terra.  

Partindo do princípio que a Educação Ambiental para a sustentabilidade é um processo longo e 

continuo, é imperativo mudar os nossos hábitos e atitudes e educar as crianças nesse sentido. 

Geralmente as crianças desenvolvem com mais sensibilidade o gosto e o amor pela natureza.  

Este é um projeto para colocar em prática no dia-a-dia. Precisamos, mais do que nunca cuidar 

do NOSSO MEIO AMBIENTE, hoje tão precioso!  

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 do Riso, Dia mundial do ambiente, Dia Internacional dos direitos da Criança, 

Dia mundial dos oceanos, Dia mundial do livro, Dia do brincar, Dia dos amigos, Dia Mundial da criança, 

Dia mundial da alimentação, 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: 
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Ida ao Cinanima, Museu dos Loios, Pavilhão da água, Centro Multimeios de Espinho, Parque 

Ornitológico, Parque Molinológico de Ul, Viagem de Finalistas, entre outros. 

As respostas da infância pretendem em 2020 desenvolver um trabalho de harmonia e respeito 

pelo meio envolvente, tendo sempre como base a confiança, a segurança, a cooperação familiar, o bem-

estar e o desenvolvimento de todas as crianças. 

     

     APOIO À TERCEIRA IDADE 

“Crescer com Afetos - Envelhecer com afeto” 

“Desde pequenos, que necessitamos muito do toque físico, do contato dos entes queridos, do 

carinho aconchegante. Isso não só fortalece os nossos vínculos emocionais, como define a nossa 

identidade.” Na era digital em que vivemos, ficamos absorvidos em profissões que nos levam a estar 

mais longe das relações humanas e dos afetos, as interações são promovidas, cada vez mais através de 

máquinas. “Então, o toque de carinho, de apoio nos movimentos, os abraços espontâneos, são 

fundamentais para estimular o funcionamento neurológico, melhorar a circulação sanguínea e 

aumentar a autoestima do idoso.” (Elizabeth Ventura)  

Assim sendo, em 2020, no Plano de Atividades de Animação Socioculturais das respostas de 

apoio à Terceira idade, pretendemos dar continuidade ao tema “Envelhecer com Afeto” e aos seus 

grandes objetivos que passam por continuar a trabalhar na manutenção das capacidades, autonomia e 

bem-estar dos seniores. Através da dinamização de atividades diversificadas, propomos a partilha de 

afetos quer seja com dinâmicas de grupo, com atividades intergeracionais ou ainda com a comemoração 

de dias relacionados com os afetos.  

Envelhecer com afeto é algo que nos dias de hoje está exponencialmente a tornar-se num pilar 

nos cuidados geriátricos, sendo necessário não só realizar os cuidados à pessoa, mas também “entrar 

dentro” do dia-a-dia dos idosos e melhorar a forma como podemos atuar. 

A nossa permissa manter-se-á em “cuidar com afeto”, isto é, o próprio significado da palavra 

cuidar e afeto estão intimamente ligadas e indissociáveis.  No que diz respeito à enfermagem, este é 

um tema que é muito trabalhado e que se encontra muito presente por se tratar de uma área mais 

humana da saúde. Tendo em mente o que foi previamente referido, a forma como podemos melhorar 

o “cuidar com afeto” recai na individualização dos cuidados e no estabelecimento de uma relação 

terapêutica e de confiança entre o enfermeiro e o utente, de forma a fornecer uma resposta mais 

personalizada e especializada. Este recai na abordagem da equipa de enfermagem aos idosos, sendo 
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importante conhece-los e um pouco do seu dia-a-dia para desenvolver uma relação de confiança, assim 

como não realizar apenas as tarefas, mas sim desenvolver uma conversa terapêutica para conhecer os 

utentes ao nosso cuidado. 

Neste ponto, na parte que diz respeito à resposta mais especializada nos cuidados, entra a 

implementação e desenvolvimento de formações em serviço de forma a melhor capacitar as técnicas 

de ação médica nos cuidados aos idosos tanto em situações diárias assim como em situações de 

urgência ou mais especificas. Os temas das formações serão escolhidos com base nas dificuldades 

demonstradas pelas ajudantes de ação-direta, assim como em analise das situações mais presentes nos 

serviços que beneficiem de uma nova abordagem. 

No que respeita à alimentação e nutrição e sendo “o ato de cozinhar um ato de amor”, e para 

que os idosos se sintam acarinhados e integrados no dia-a-dia do N. Centro e do seu planeamento, 

nomeadamente, das refeições e sintam a sua opinião valorizada, manteremos o método “a nossa 

ementa”, esta consiste em que os N. clientes de dois em dois meses, realizarão a ementa para uma 

refeição principal de almoço, indicarão o modo de confeção e os ingredientes a serem usados. De forma 

a sinalizar datas especiais, serão propostas sessões de culinária e “lanches tradicionais” que promovam 

o contacto mais próximo entre os idosos e os alimentos, de forma a despertar sensações positivas, 

paladares e manutenção de capacidades sensoriais promovidas pelas propriedades de determinados 

alimentos. 

Na área de intervenção da reabilitação e fisioterapia, a N. resposta à Terceira idade manterá a 

intervenção de proximidade com grupos de idosos, promovendo a prática do exercício físico, 

estimulando e ‘manutenceando’ as capacidades físicas e cognitivas dos idosos, e promovendo assim a 

entreajuda, companheirismo e troca de afetos na partilha e realização dos exercícios e jogos realizados 

nos momentos de ‘classes’ de grupo. Manteremos ainda os exercícios e tratamentos individuais, para 

uma intervenção focalizada no individuo e com objetivos específicos na promoção de qualidade de vida 

e bem-estar do idoso com necessidade de intervenção individual. As sessões de reabilitação ocorreram 

em três manhas por semana.   

Na área da psicologia, pretendemos dar continuidade ao serviço de GAP (gabinete de apoio 

psicológico), centrando-se na consulta psicológica individual, tendo por foco principal o idoso, seja 

integrado na resposta social de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) e Centro de Dia (C.D.) ou Serviço 

de Apoio Domiciliário (S.A.D), mas também as famílias e/ou cuidadores informais manter-se-ão como 

foco da intervenção psicológica, razão pela qual a consulta psicológica supracitada, é disponibilizada aos 
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mesmos, com o intuito de intervir na prevenção/atuação ao nível da sobrecarga psicológica inerente ao 

ato de cuidar.   

O GAP procurará proceder à dinamização de ações de sensibilização/esclarecimento/formação, 

atendendo às necessidades evidenciadas e às solicitações das colaboradoras das diferentes respostas 

ou aos familiares dos respetivos utentes.  

Traduzindo em números os objetivos da nossa intervenção, para o ano de 2020 pretendemos 

abranger 10 idosos e 5 famílias em consulta psicológica individual, dinamizar uma ação de 

formação/sensibilização para cuidadores/famílias, 1 ação de sensibilização para utentes e uma ação de 

formação para cuidadores formais. 

Socialmente o envelhecimento é um processo rotulado e demarcado pelas perdas, mas também 

tem de ser percecionado como “um novo caminho” de ganhos, e este equilíbrio resultará na melhor 

integração e interação do indivíduo na instituição e sobretudo na comunidade. Para atingir este 

equilíbrio e para que os efeitos adversos do envelhecimento diminuam, são propostas sessões de 

Estimulação Cognitiva (EC) individual e grupal. Estimular consiste em ativar, animar e encorajar o 

indivíduo para participar em jogos, atividades e dinâmicas, melhorando a sua auto-estima e sentimento 

de pertença e de partilha, centrando-se nos aspetos cognitivos, afetivos e emocionais. Nestas sessões 

grupais para além de estimular também se proporciona a inserção social dos indivíduos, bem como a 

construção de espaços de convívio, e de reflexão das necessidades e estratégias de coping. Por último, 

também favorece a confiança e a cooperação com os demais, pois permite que a comunicação seja mais 

eficaz e que sejam capazes de gerar e sentir empatia. Desta forma, há a criação de laços e de relações 

significativas positivas. 

No que concerne especificamente à área de serviço social, sendo esta uma área de intervenção 

multidisciplinar que tem por base conjugar todos os domínios e contextos da vida do individuo, seja na 

perspetiva individual, familiar, social, saúde ou económica. A intervenção do serviço social torna-se 

primordial 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 N. respostas sociais. Neste sentido, é nosso objetivo manter uma taxa acima de 

65% na resposta positiva às necessidades de quem nos procura, sejam idosos na sua própria pessoa ou 

através da família ou cuidador informal, assim como promover momentos de maior interação das 

famílias nas dinâmicas e quotidiano da N. instituição, convidando os familiares a participarem nas nossas 

datas e comemorações festivas, para a promoção e estreitamento dos laços de afetividade, 

fraternidade, companheirismo e familiares. 
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Iniciamos no decorrente ano de 2019, momento musical semanal, as sessões de yoga e REIKI 

para os idosos, e é nossa intenção enraizar estas praticas e filosofias no quotidiano dos nossos idosos e 

da N. instituição. Também ligado à intervenção por base das artes sensoriais é nosso objetivo promover 

o bem-estar e a interação positiva e dos afetos através da dançoterapia para os idosos. 

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA     

   

CENTRO COMUNITÁRIO 

Sendo um dos atores no combate à pobreza e à exclusão social no concelho, o centro 

comunitário propõe a promoção de 10 iniciativas de animação comunitária, construídas em cooperação 

com a comunidade, que convidem à participação, à tomada de decisões e à implementação de 

mudanças na comunidade. Serão disso exemplo os concursos, as caminhadas, as campanhas de 

sensibilização, feiras e quermesses, entre outras atividades assentes em temáticas atuais como a 

pobreza e exclusão social, meio ambiente, saúde, diversidade, etc.  

Em complementaridade com a intervenção realizada noutros serviços, prevê-se o 

acompanhamento de famílias no seu domicílio “Família+”, apoiando-as na aquisição/ativação das suas 

competências nas áreas da organização e gestão doméstica, competências parentais e outras áreas 

essenciais à (re) definição de um projeto de vida mais estável.  

Para os adultos que se encontrem em situação desemprego/desocupação, serão dinamizadas 

oficinas teórico práticas “Capacitar+” em áreas associadas à promoção de competências pessoais e 

sociais, à ocupação positiva do tempo livre e à gestão do quotidiano. Serão integrados 60 adultos em 

atividades como horta, ateliers de alfabetização, gestão doméstica, costura, restauro de móveis, 

atividades de estimulação cognitiva, entre outras.  

A ocupação construtiva do tempo livre de crianças e jovens durante as férias escolares 

continuará a ser uma prioridade do CC. Assim, prevê-se a integração de 60 crianças e jovens em 40 

atividades de caráter desportivo, artístico, recreativo e educativo, em contextos alternativos à escola e 

à família com vista à promoção das suas competências e à prevenção de comportamentos de risco. Será 

criada uma unidade móvel que servirá de suporte à dinamização destas atividades. 

Face ao elevado número de pessoas acompanhadas em situação de desemprego, o CC 

disponibilizará o serviço “Oficina do Emprego” destinado à promoção da aquisição de competências 

facilitadoras da busca ativa de formação/emprego que contribuam para a (re)inserção na vida ativa e 
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na definição de percursos profissionais mais estáveis. Serão ainda disponibilizadas Oficinas de 

Experimentação para jovens, favorecendo-se um contacto com diferentes contextos profissionais.  

O Centro de Recursos vem dar resposta a um conjunto de necessidades básicas demonstradas 

pelas famílias, ao disponibilizar géneros alimentares, bens de primeira necessidade, bens de utilidade 

doméstica e produtos de apoio para pessoas em situação de dependência. Neste centro inclui-se o 

Banco Alimentar, o Banco de Bens, o Banco de Ajudas Técnicas e uma Loja Social. O CC irá manter em 

funcionamento o Balneário Social/Lavandaria Social, permitindo a indivíduos que não possuam 

condições de habitabilidade adequadas, o acesso a cuidados de higiene pessoal e ao serviço de 

lavandaria, contribuindo desta forma para a melhoria dos cuidados de saúde e bem-estar dos seus 

beneficiários.  

 O Espaço Partilha surge como uma resposta do Centro Comunitário destinada a prestar 

acompanhamento psicossocial a crianças, jovens, adultos, idosos e respetivas famílias consoante as 

necessidades específicas identificadas. 

Atendendo aos objetivos deste serviço para o ano de 2020, propomos a dinamização de 

atividades tais como: avaliação psicológica, consulta psicológica individual, intervenção familiar, 

desenvolvimento de competências de estudo, visitas domiciliárias, intervenção em grupo, sessões de 

competências parentais bem como sessões de estimulação cognitiva e sensorial. Este serviço será 

dinamizado em diversos contextos (instituição, domicílio) e apostará numa vertente de descentralização 

do serviço, ou seja, funcionará de forma itinerante, atendendo à colmatação de uma das diversas 

necessidades identificadas, ou seja, a inexistência de serviços de proximidade, dificultando ou 

impedindo por inúmeras vezes o acesso aos mesmos. Para o ano de 2020, prevemos o 

acompanhamento de 25 utentes. 

O programa Girassol surge como resultado de uma conjuntura social e demográfica muito 

específica no que se reporta ao concelho de Espinho, o qual nos dá conhecimento de uma realidade 

deveras preocupante. Segundo os dados fornecidos pelos censos do ano 2011, 1185 idosos residentes 

no concelho vivem sozinhos e 2437 com pessoas da mesma idade. Atendendo ao panorama 

apresentado, este programa visa constituir um instrumento criador de elos de solidariedade de 

promoção humana e de apoio às pessoas que por diversos fatores não tenham redes de suporte a não 

ser as formais. Este programa tem como objetivo, desenvolver um conjunto de ações de 

acompanhamento/serviços destinados à população idosa ou em situação de isolamento, evitar a 

institucionalização precoce, implementar mudanças nos estilos de vida, permitir o acesso a serviços 

básicos, potenciar as redes de suporte formal e informal, minimizar os efeitos do envelhecimento, bem 
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como revitalizar o papel do idoso na sociedade e combater os efeitos do isolamento, dependência e 

solidão, apoiando nas tarefas básicas do dia-a-dia.  

Rendimento Social de Inserção 

No âmbito da medida do Rendimento Social de Inserção (RSI) prevê-se o acompanhamento a 

famílias residentes na freguesia de Paramos. Anualmente prevê-se o acompanhamento de uma média 

de 60 processos familiares (cerca de 160 indivíduos).  

A intervenção nesta medida baseia-se na realização de atendimentos sociais aos indivíduos, 

informando-os e encaminhando-os para as diversas entidades públicas e privadas (autarquias, escolas, 

serviços de saúde, serviços da Segurança Social, associações, etc.) respondendo adequadamente aos 

seus problemas sociais e vulnerabilidades, bem como a realização de visitas domiciliárias de 

acompanhamento.  

 

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

A Equipa de Rua SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) mantém-se em 

funcionamento como um projeto cofinanciado pelo SICAD (Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências), esperando-se que em 2020 já esteja ao abrigo de um 

novo contrato de cofinanciamento por mais 2 anos (com possibilidade de continuidade por mais 24 

meses). 

O aumento da cidadania, do acesso à saúde e inclusão social com vista à aproximação das 

pessoas que usam drogas (PUD’s) à rede formal de cuidados, tem sido a visão promovida pela Equipa 

de Rua SMACTE. Em 2020 temos a expetativa de melhorar a saúde física, mental e emocional junto de 

150 pessoas, numa perspetiva de provocar impacto social positivo em toda a comunidade envolvente. 

 

Os objetivos gerais que norteiam a intervenção da equipa técnica são: |Reduzir os riscos e 

minimizar os danos associados ao consumo de substâncias psicoativas (SPA’s) e às práticas sexuais; 

|Aumentar o nível de proximidade das PUD’s à rede formal de cuidados de saúde; |Contribuir para a 

(re)estruturação biopsicossocial das PUD’s, impulsionando a promoção da cidadania; e |Advogar pelos 

direitos e necessidades das PUD’s junto da comunidade local e dos representantes com poder de 

decisão. 

De forma a alcançar os objetivos acima descritos, traçamos as seguintes metas: 
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a) Acompanhar 90% das PUD’s que consome via injetada, em Programa de Troca de 

Seringas; 

b) Promover em 20% da população-alvo que injeta SPA’s, o uso da via fumada em 

detrimento do consumo por via endovenosa; 

c) Promover junto de 50% da população identificada que consome SPA’s a adoção de 

hábitos de consumo de menor risco; 

d) Promover o uso do preservativo e práticas sexuais de menor risco; 

e) Promover o encaminhamento para serviços de saúde de 40% das PUD’s, tentando 

efetivar 50% dos mesmos; 

f) Prestar cuidados de enfermagem a 40% da população-alvo; 

g) Promover o rastreio ao VIH/Sida, Hepatites, Sífilis, Tuberculose e outras doenças com o 

devido aconselhamento pré e pós-teste em cerca de 50 utentes abrangidos/as pelo projeto; 

h) Contribuir ativamente, através da articulação com o ACES e a Saúde Pública, para a 

implementação do Plano Nacional de Vacinação em 60% dos utentes não vacinados e promover a 

vacinação anual de prevenção da Gripe Sazonal junto de 30 pessoas;  

i) Acompanhar 50 pessoas em programas de substituição opiácea; 

j) Garantir o acesso a cuidados de higiene a 60% da população em situação de 

exclusão/vulnerabilidade habitacional; 

k) Disponibilizar alimentação (pequenos snacks) a todas as pessoas acompanhados pelo 

projeto; 

l) Realizar atendimentos psicossociais em 70% da população-alvo; 

m) Facilitar a aproximação com as estruturas de apoio existentes na comunidade em 50% 

da população-alvo, através da concretização de 50% dos encaminhamentos realizados para estruturas 

de apoio psicossocial e de exercício da cidadania; 

n) Representar a intervenção da equipa em pelo menos uma Rede nacional e uma Rede 

internacional, no âmbito da RRMD, que contribuam para o ativismo comunitário, político e científico; 

o) Participar trimestralmente nas reuniões de NLI de Espinho; 

p) Assegurar a Coordenação do NPISAE (Núcleo de Planeamento e Implementação Sem-

Abrigo do Concelho de Espinho), contribuindo ativamente para a implementação da ENIPSA (Estratégia 
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Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo); 

q) Publicar uma notícia e/ou spot de sensibilização e informação, no âmbito da RRMD, 

trimestralmente num jornal local e/ou redes sociais virtuais; 

 

Como meio de atingir os resultados acima previstos, propõe-se a promoção das seguintes 

atividades: 

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

preservativos externos e internos e lubrificantes, pequena refeição/snack, roupas e material de 

higiene); 

2. Cuidados de saúde (primeiros socorros, cuidados de higiene, cuidados de enfermagem, 

Programa de Substituição Opiácea, vacinação e rastreios, terapêutica medicamentosa, avaliação e 

consulta médica, educação para a saúde e análises clínicas); 

3. Apoio psicossocial (triagem, apoio/avaliação psicossocial, consulta psicopedagogia, 

aconselhamento, encaminhamento, apoio jurídico, acompanhamento ao local/mediação com serviços 

formais, serviço de lavandaria social, e distribuição de roupas); 

4. Informação e formação (distribuição de material informativo, divulgação de informação 

e de serviços e ações de (in)formação e sensibilização junto dos stakeholders). 

 

A destacar que o Centro Social de Paramos assegura, através da Equipa de Rua SMACTE, a 

Coordenação do NPISAE (Núcleo de Planeamento e Intervenção com as Pessoas em Situação de Sem-

Abrigo de Espinho), mantendo a instituição numa posição de referência no que concerne a intervenção 

nesta área. Prevê-se que em 2020 se reflita e se avalie a criação de soluções de habitação diferenciadas 

destinadas a PSSA, de forma a responder a esta necessidade urgente no concelho de Espinho.  

Por fim, gostaríamos de partilhar o que nos motiva a estar todos os dias na rua, a dar o melhor 

de nós e a saber que estamos no caminho certo: 

| Testemunhos de utentes, 2019: “sinto-me mais feliz quando venho aqui, o dia corre melhor”; 

“estou mais forte por vossa causa”, “estava sem-abrigo e agora não, sem vocês não tinha conseguido”); 

“Aqui tenho alguém com quem falar, que me ouve e gosta de me ouvir”. 

| Testemunhos de entidades parceiras, 2019: “ajudam-nos a chegar aos doentes”, “explicam 

aos doentes aquilo que não conseguimos explicar”, "vocês estão no território deles e nós não(...), 
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monitorizam o aqui e agora, (...) identificam-nos às necessidades". 

 

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

 RLIS - REDE LOCAL INTERVENÇÃO SOCIAL 

A RLIS (Rede Local de Intervenção Social), é uma resposta concelhia, promovida pelo Centro 

Social de Paramos que assegura os serviços de atendimento e acompanhamento social nas freguesias 

de Espinho, Guetim e Paramos. A prestação deste serviço 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. A equipa técnica assegura o 

Atendimento e Acompanhamento Social de forma personalizada, e contínua, ajustada às necessidades 

do individuo/família, com vista à prevenção e resolução de problemas socias. Este serviço atua em 

articulação com as entidades que têm 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 2020, a 

equipa da RLIS pretende através de um atendimento e acompanhamento social de primeira linha, 

responder de forma eficaz a situações de crise e/ou de emergência social desenvolvendo as seguintes 

atividades:  

1-Atendimento, Informação e Orientação de proximidade com as pessoas/famílias. Prestação 

de informação detalhada sobre a forma de ter acesso a recursos, equipamentos e serviços sociais que 

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

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

sociais; 

3- Atribuição de Prestações de carácter eventual, com a finalidade de colmatar situações de 

emergência social e de comprovada carência económica. Esta atribuição só efetuada, após uma 

avaliação técnica cuidada.  

4- Planeamento e organização de todas as intervenções efetuadas de forma a que esta seja 

eficaz. 

5-Contratualizações com a pessoa/família, que é um compromisso escrito que articula um 

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

favorecendo a responsabilidade e desenvolvimento social promovendo a prevenção de condições de 

vulnerabilidade e exclusão social. 
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6-Coordenação e Avaliação das ações contratualizadas. A equipa da RLIS, após efetuar uma 

contratualização, faz 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.  

Está previsto que o Projeto RLIS (Rede Local de Intervenção Social), termine no dia 22 de 

fevereiro de 2020, sendo o mesmo transformado numa resposta social do Centro Social d Paramos. Esta 

resposta será um SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social), protocolada com o 

Instituto da Segurança Social.  

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 2020 e mais concretamente de Janeiro a Junho, a assegurar aulas de 

terapia da fala, fisioterapia, psicologia e dança terapêutica às crianças abrangidas pelas medidas 

seletivas e adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão que frequentam os estabelecimentos de 

ensino básico da área do Município de Espinho. 

 

         GABINETE DE APOIO À VITIMA – ESPAÇO BEM ME QUERO 

O Gabinete de apoio á vitima, “Espaço Bem Me Quero”, surgiu em 2018, com o intuito de 

colmatar as necessidades verificadas e para dar resposta à inexistência de respostas no concelho. 

Apesar de estar sediado em Paramos, é um serviço direcionado não só á comunidade do concelho de 

Espinho, mas também aberto a qualquer pessoa que necessite de apoio a este nível. 

Em 2020 este serviço pretende dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, 

garantindo a proteção e integração das vítimas, analisando as diversas necessidades apresentadas, 

orientando-as para as respostas existentes com base nessas mesmas necessidades e promovendo a 

autonomização, capacitação e prevenção da revitimização por intermédio do apoio psicológico, Social, 

informacional e jurídico. 

Assim em 2020 o gabinete de Apoio à vitima tem previsto o seguinte:  
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-  Atendimento e Acompanhamento psicológico e psicossocial de vítimas de violência 

doméstica; 

-Acompanhamento jurídico de vítimas de violência doméstica em articulação com a Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género; 

- Acompanhamentos das vítimas a Centros de Acolhimento de Emergência e Casas Abrigo   

-Acompanhamento de Vítimas no decorrer das diligências no Ministério Público; 

-Encontro/Partilha entre Gabinetes de Apoio á vitima  

- Articulação de proximidade com todas as entidades parceiras. 

 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – POAPMC  

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – POAPMC, tem como objetivo 

principal ser um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social. O POAPMC, permite através de 

uma lógica de intervenção mediante apoio alimentar e bens de consumo básico, diminuir situações de 

grave carência alimentar na freguesia de Paramos e Espinho. O programa irá terminar em outubro com 

a 24ª Entrega, iniciando a 2ª fase de programa a partir de novembro de 2019, com 70 beneficiários.  

Nesta nova fase, o cabaz irá ser constituído por 25 produtos, havendo assim uma maior panóplia de 

bens alimentares capazes de satisfazer mais necessidades das famílias.  

Na nova fase de implementação do programa, à semelhança do que aconteceu na vigência da 

1ª fase o Centro Comunitário em conjunto com a RLIS, garantirá a gestão e integração de famílias, o 

levantamento, armazenamento e distribuição dos bens alimentares, assim como o desenvolvimento de 

sessões de (in)formação e sensibilização. 

 

Prevenir +  

O Projeto “Prevenir +” surge de uma candidatura efetuada ao POISE (Programa Operacional 

para a Inclusão Social e Emprego) em maio de 2019 e aprovada a 23 de setembro de 2019. Este projeto 

tem como Organismo Intermédio a CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género).  

Esta operação tem como principais características, prevenir a violência domestica e de género, 

através do aumento da informação e da sensibilização dirigida nomeadamente a grupos potencialmente 

vulneráveis. Assim, estaremos a promover, uma cultura de cidadania, de não-violência e de não 
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discriminação. Alargamento da intervenção em rede, reforçando a articulação das respostas existentes, 

numa lógica de proximidade e complementaridade. 

As atividades previstas para 2020 são:  

1 -Ações de sensibilização dirigidas a grupos potencialmente vulneráveis:  

a) Programas de prevenção de comportamentos violentos dirigidos a crianças e jovens  

Será implementado um programa de intervenção intensiva e grupal, em parceria com a 

Comissão de proteção de crianças e jovens de Espinho com objetivo de promover junto de crianças e 

jovens (vítimas vicariantes), a aquisição de competências pessoais e sociais, bem como valores no 

âmbito da Igualdade de Género, cidadania e uma cultura de não-violência. Cada programa será 

constituído por 4 sessões por turma, com a duração de 60m abrangendo um total de 24 turmas o que 

corresponde a uma média de 700 alunos/as em cada ano letivo, e será aplicado nos dois agrupamentos 

de escolas do concelho, Escola Profissional de Espinho e Externato Oliveira Martins. Serão aplicados 

inquéritos de opinião a todos os intervenientes no programa que posteriormente serão analisados e 

tratados para verificar o cumprimento do objetivo proposto. 

      b-  Ações de sensibilização dirigidas a educadoras/es do ensino pré-escolar Com o objetivo 

de uma prevenção cada vez mais precoce, é necessário que os técnicos que trabalham com crianças, 

estejam aptos a compreender a VD e o respetivo impacto nas crianças, reconhecer possíveis 

manifestações, formas de atuação, intervenção e sinalização assim como estar informados sobre os 

recursos disponíveis. Serão realizadas 3 sessões de 60m para 2 grupos de 15 elementos. 

C –Ações dirigidas a homens e mulheres .Estas pretendem prevenir o crime de VD junto do 

público em geral estratégico, promovendo uma cultura de não violência e de cidadania da assunção de 

novas masculinidades e feminilidades promotoras da IG nos processos de socialização. Serão realizadas 

ações de sensibilização teóricas e dinâmicas grupais no sentido de informar, sensibilizar, prevenir e 

combater a violência contra as mulheres. Prevemos abranger um total de 60 indivíduos 40 do sexo 

feminino e 20 do sexo masculino. em cada ano de implementação do projeto. Será realizada uma 

avaliação através de inquérito aplicado ao público alvo, que será posteriormente analisado para 

auscultar o impacto do mesmo. 

2 – Informar para capacitar - Criação de um Website para disponibilizar informações relativas a 

conceitos de VD e VG, recomendações, recursos e contactos de apoio. Realizar atividades de informação 

e divulgação assinalando dias alusivos a temáticas de VD e VG. Tendo em conta que não será possível 

atingir toda a população pretendemos através do website ser mais audaciosos e criar uma linha de 
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comunicação e informação que poderá estar acessível não só á população do concelho, mas a todos 

aqueles que a pretenderem consultar. Para percebermos se os resultados deste serviço, avaliaremos o 

mesmo através do número de visualizações e de quais são os temas que são mais procurados. 

considera-se de grande importância a implementação deste projeto no concelho de Espinho, 

até á data desprovida deste tipo de intervenção especializada, contribuindo para prevenir a violência 

domestica e de género, através do aumento da informação e da sensibilização dirigida nomeadamente 

a grupos potencialmente vulneráveis. Assim, estaremos a promover, uma cultura de cidadania, de não-

violência e de não discriminação. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL – 2020 

 

 

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 médios de 2019, projetamos os valores a receber 

em 2020 para cada uma das respostas. 

Notas CEP 2019
Vendas e Serviços Prestados 892 500,57
    Prestação de Serviços 1 889 224,57
    Joias e quotizações 2 3 276,00
Subsidios, doações e legados à exploração 983 803,14
   ISS - IP Centros Distritais 3 777 491,23
   Outros 4 206 311,91
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas 139 170,00
     Generos Alimenticios 5 112 550,00
     Materiais de Consumo 6 26 620,00
Fornecimentos e serv. Externos 7 292 435,00
Gastos com pessoal 8 1 354 314,25
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 9 37 987,24
Outros gastos e perdas 10 840,00

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 127 531,69

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz. 11 149 850,00

Resultado Operacional (antes de gastos de financ. e impostos) -22 318,31

Juros e rendimentos similares obtidos 12 180,00
Juros e gastos similares suportados 13 4 020,00

Resultado antes de impostos -26 158,31

Imposto sobre rendimento do periodo 0,00

Resultado liquido do periodo 14 -26 158,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Previsional 2020
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Nas respostas de apoio à infância, prevemos que se mantenham o número de salas, sendo 4 

salas na creche, ainda que progressivamente nos primeiros 8 meses do ano, chegue às 5 salas, pois é 

criada uma nova de sala para dar resposta às crianças que estão no berçário e que gradualmente vão 

completando o ano de idade. Contudo e em virtude de a estratégia da Direção para as respostas de 

apoio à infância passar por limitar a frequência da resposta social de pré-escolar ao número de crianças 

protocoladas com o I.S.S. e em virtude disso diminuir de 4 para 3 salas, o número de crianças em creche 

terá que ser limitado às 25 crianças de cada idade, o que irá limitar a 75 a frequência da creche. De 

referir ainda que desde 2019, todas as crianças que sejam inscritas em creche, após terem sido 

preenchidos todos os lugares protocolados, em número de 55, passaram a pagar a mensalidade máxima 

uma vez que, ao não serem protocolados, estes lugares apesar de abrangidos pela capacidade da 

resposta, não são financiados. Na resposta de pré-escolar, não poderemos aplicar esta regra uma vez 

que tendo sido admitidos em creche, teremos que assegurar a estas crianças a continuidade na 

Instituição. No que diz respeito ao CATL, nos primeiros 8 meses do ano prevemos a continuidade das 

crianças que iniciaram o ano letivo 2019/2020 e que correspondem ao limite da capacidade da resposta, 

ainda que para o inicio do próximo ano letivo, as expetativas não sejam tão animadoras, uma vez que o 

grupo do 4º ano que irá sair no final do ano letivo é maior que o número de crianças que, se prevê 

entrem na resposta em setembro.  

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

mensalidades praticadas no ano de 2020. 

Assim para 2019, os valores previstos para cada uma das respostas serão os seguintes: 

 
   

2. Na rubrica Joias e Quotizações, prevê-se que se mantenha o valor registado em 2019. 

3. Para 2020 e no que diz respeito aos subsidio do ISS, prevemos que todas as respostas 

atinjam mensalmente os números protocolados com a segurança social, à exceção da creche no mês de 

setembro e outubro, uma vez que tendo em conta o que já foi explicado atrás e que poderá manter-se 

enquanto a Instituição não conseguir obter o alargamento do acordo com a segurança social para o 

financiamento de mais lugares em creche, poderá ter uma frequência ligeiramente abaixo dos 55 

lugares protocolados e do CATL, que também pelo exposto acima, prevemos que a partir de setembro 

tenha também uma redução na sua frequência. 

 

Creche Pré-escolar CATL Centro de Dia SAD ERPI
138 130,87 157 634,05 57 213,65 139 350,00 99 372,00 297 524,00
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No ano de 2020, está previsto ainda uma comparticipação do ISS pela participação do centro 

social de Paramos, no programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas (POAPMC). 

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

ano de 2020, 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 e ainda a previsão do 

Instituto do turismo: 

- Instituto Turismo Portugal – 15.000,00€ 

- Projeto “Na Escola Tenho Tudo” – 17.028,00€ - 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) – 82.453,05€ - Este projeto terá o seu termo enquanto 

financiado pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego em 

fevereiro de 2020, sendo que a partir dessa data prevê-se que o mesmo passe a ser financiado através 

de um protocolo. O valor aqui registado terá como contrapartida as rubricas de custos com pessoal, 

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

- SMACTE  – 69.000,00€ - 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. 

- Prevenir + - 23.198,40€ - O projeto Prevenir +, teve inicio em novembro de 2019 e terá uma 

duração 3 anos, sendo também financiado pelo POISE. 

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 valor médio do ano 

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

cancelamento de algum projeto ou mesmo da previsão de variação do número de utentes de cada 

resposta, entre outros. Para 2020 prevemos apenas um pequeno ajuste dos valores em função da 

previsão da variação do número de utentes e da alteração de ementas. 

Creche Pré-escolar CATL Centro de Dia SAD ERPI C. Comunitário POAPMC
185 503,14 168 334,76 21 395,52 56 212,80 126 186,00 119 212,16 94 731,36 5 915,49
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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, ainda que para o 

ano de 2020, esteja ainda previsto um ligeiro aumento da verba destinada a material didático, uma vez 

que consideramos que as salas das respostas de apoio à infância precisam de uma atualização dos 

materiais didáticos utilizados. 

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

valores para 2020: 

 

 

62 FSE 292 435,00

622 Serviços Especializados 139 368,00

Trabalhos Especializados 61 845,00

Publicidade e Propaganda 2 720,00

Vigilância e Segurança 1 790,00

Honorários 30 013,00

Conservação e reparação 35 000,00

Outros 8 000,00

623 Materiais 19 216,00

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido3 100,00

Livros e documentação técnica 1 200,00

Material de escritório 7 591,00

Artigos para oferta 2 025,00

Outros 5 300,00

624 Energia e Fluidos 73 100,00

Eletricidade 30 385,00

Combustiveis 18 770,00

Agua 5 415,00

Outros Fluidos 18 530,00

625 Deslocações, Estadas e Transportes 7 615,00

Deslocações, Estadas 7 615,00

Transportes de utentes 7 615,00

626 Serviços Diversos 53 136,00

Rendas e Alugueres 4 236,00

Comunicação 9 400,00

Seguros 13 000,00

Contencioso e Notariado 500,00

Limpeza, Higiene e Conforto 26 000,00
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O aumento da rubrica de FSE em relação aos valores previstos para 2019, prendem-se 

sobretudo, com o aumento de 2 sub-rubricas – Serviços especializados e honorários. O aumento da sub-

rubrica de serviços especializados, justifica-se pelo facto de com a rescisão dos contratos de trabalho 

para as áreas de nutrição, fisioterapia e enfermagem, necessitarmos de recorrer à contratualização de 

prestação de serviços com uma empresa. O custo destas especialidades, acrescido da especialidade de 

medicina, que até agora era contabilizada na sub-rubrica de honorários, ronda os 3.300€ mensais que 

juntamente com outros “trabalhos especializados” contratualizados com empresa que asseguram o 

controlo da segurança alimentar e a desinfestação dos edifícios, a conservação do equipamento 

informático, do elevador e outros trabalhos especializados, perfaz o montante constante no mapa. No 

que diz respeito aos honorários e apesar de deixarmos de contabilizar nesta rubrica, os serviços 

prestados pela médica, que passam para os serviços especializados, passamos a ter que prever o custo 

dos honorários com o pessoal de enfermagem, afeto à equipa de rua smacte, em virtude de deixarmos 

de contar com uma enfermeira com contrato de trabalho e passarmos a ter uma equipa de enfermeiros 

que entre si distribuirão as cerca de 1500 horas anuais, distribuídas pelos 7 dias da semana, 365 dias 

por ano, e de um Educador de Pares que prestará serviço a tempo parcial na equipa. 

 

8. Apesar dos Gastos com Pessoal continuarem a ocupar lugar de destaque no orçamento, 

esperamos que em 2020 e resultado de reestruturações no quadro de pessoal da Instituição, o peso 

que estes representam, baixe em relação ao verificado em 2019. Assim, prevemos que em 2020 os 

gastos com pessoal, não cheguem aos 70% dos gastos totais, nem absorvam mais de 70% dos 

rendimentos.  

Os gastos com pessoal para 2020 estão distribuídos da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Remunerações Certas 839 379,39
Remunerações Adicionais 249 513,72
Enc. Sobre remunerações 231 184,10
Seguros 13 142,29
Outros Gastos com pessoal 21 094,74
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Por resposta social, os gastos com pessoal estarão assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

Prevemos que o quadro de pessoal em 2020 tenha uma média de 83 colaboradores, baixando 

assim o número médio de colaboradores registado em 2019, uma vez que a reestruturação do quadro 

de pessoal implicou a rescisão de 6 contratos de trabalho que não foram substituídos por outros 

colaboradores para o desempenho das mesmas funções, 3 contratos que foram substituídos, mas que 

implicaram redução dos custos ao nível das diuturnidades, ainda que do lado das admissões tenham 

entrado para os quadros no final de 2019 e por isso com implicações nos custos para 2020, uma 

gerontóloga e uma psicóloga para o novo projeto da Instituição – prevenir+.  

Apesar da reestruturação do quadro de pessoal, não se prevê que esta tenha as implicações 

desejadas ao nível da redução dos custos com pessoal, uma vez que também tivemos que prever um 

aumento dos ordenados na ordem dos 2%, o que desde logo absorverá parte desse esforço. 

Creche Pré-Escolar CATL
Remunerações Certas 164 759,34 157 373,96 39 059,92
Remunerações Adicionais 49 547,59 44 663,65 12 150,13
Enc. Sobre remunerações 45 181,46 43 072,76 10 679,97
Seguros 2 613,64 2 491,65 617,81
Outros Gastos com pessoal 1 392,04 1 227,89 847,08

C. Dia SAD ERPI
Remunerações Certas 65 477,20 88 821,11 159 728,97
Remunerações Adicionais 20 965,45 27 289,93 46 787,90
Enc. Sobre remunerações 18 070,27 24 156,24 45 020,86
Seguros 1 038,66 1 388,49 2 469,64
Outros Gastos com pessoal 1 295,55 2 245,60 13 469,13

C. Comunit. Smacte Rlis GAV Prevenir + 
Proj. "Na 

Escola tenho 
Tudo"

POAPMC

Remunerações Certas 53 333,27 35 449,49 48 497,33 7 460,28 13 704,64 2 745,68 2 968,20
Remunerações Adicionais 15 981,26 11 091,05 13 919,09 2 047,38 3 540,45 853,65 676,20
Enc. Sobre remunerações 14 730,14 9 925,23 13 319,84 2 039,26 3 572,05 767,11 648,93
Seguros 896,48 552,48 748,85 117,97 206,63 0,00 0,00
Outros Gastos com pessoal 436,65 51,66 90,41 12,92 25,83 0,00 0,00
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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. A diminuição que se tem verificado ao longo dos anos, no valor 

desta rubrica, prende-se com a diminuição das reposições de amortizações de equipamentos, que, 

entretanto, vão terminando. A previsão, em baixa, dos donativos recebidos, também faz com que em 

conta exploração previsional, o valor desta rubrica tenda também a diminuir. 

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

atribuir a eventuais beneficiários e impostos. 

11. No ano de 2020 prevê-se que o valor da rubrica gastos de depreciação e amortização 

tenha uma redução relativamente ao ano de 2019, em virtude de se verificar o termo do prazo de 

amortização de alguns equipamentos, não se prevendo que as amortizações dos investimentos que 

estão em curso e os que se irão efetuar ao longo do ano de 2020, compensem os que terminam. 

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

13. Na rubrica Juros e gastos similares suportados não se prevê grande oscilação em relação 

ao ano de 2019, pois mantêm-se todos os contratos que originam gastos financeiros. 

14. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2020, tendo em conta o normal 

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

26.158,31€ (Vinte e seis mil, cento e cinquenta e oito euros e trinta um cêntimos negativos). 

 

 

 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 


