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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 

2021.  

A atual situação pandémica em que vivemos, leva-nos a apresentar um Plano de Atividades e 

Orçamento Previsional muito prudente que, sem deixar de ser realista, espelha as dificuldades que 

todos, sem exceção, estamos e vamos atravessar, com reflexos preocupantes no futuro. A mais do que 

óbvia escassez de financiamento da nossa atividade obriga-nos à eficácia na gestão, para continuarmos 

a caminhar em bases sólidas e casuísticas, para uma maior autonomia financeira.  

O ano de 2021 continuará, por isso, a ser muito exigente, pois a grave crise que o país vai enfrentar, 

irá ter repercussões no público-alvo que o Centro Social de Paramos acolhe e apoia. 

Utilizamos neste orçamento critérios quantitativos que se definem mais à frente e apesar dos esforços 

que se têm vindo a fazer ao longo destes anos, continua a preocupar-nos o peso da massa salarial, que 

com a aplicação da regulamentação contratual, nomeadamente o aumento do salário mínimo 

nacional, continua a ter implicações nos resultados apresentados. 

Apesar de tudo, continuamos a apostar fortemente na requalificação final da estrutura residencial para 

idosos e na requalificação do espaço interior e exterior do jardim de infância de modo a criar melhores 

condições e maior qualidade dos espaços afetos as estas respostas sociais, também no esforço do 

cumprimento da legislação em vigor. 

É ainda nosso objetivo assumir uma atitude de responsabilidade social, afetando meios e numa lógica 

de gestão equilibrada e sustentada dos nossos recursos, procuraremos basear a nossa intervenção na 

melhoria continua e na adoção de boas práticas, na humanização dos nossos serviços, na qualificação 

das nossas respostas e dos nossos colaboradores. 

Apesar deste contexto, é importante que não fraquejemos, que não se ceda ao cansaço e à angústia, 

que nos foquemos na nossa missão diária de defesa e tratamento dos mais vulneráveis, com a 

tranquilidade necessária para manter o nosso rumo. 

 O Centro Social de Paramos continuará a desenvolver a sua missão e procurará identificar as 

insuficiências da comunidade, no sentido de melhorar e até desenvolver novas respostas sociais em 

prol dos mais carenciados. 
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PLANO DE ATIVIDADES 2021 

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, assim 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. 

 

A Creche (crianças dos 4 aos 36 meses) 

A Creche pretende ser um espaço que se identifique pela qualidade de cuidados prestados, onde 

prevaleça a estimulação do desenvolvimento físico e psíquico da criança privilegiando os afetos e 

proporcionando um ambiente seguro e confortável. 

 Disponibiliza ainda como atividade curricular, a Expressão Musical (a partir dos 18 meses), e como 

atividade extracurricular o Babyoga (a partir dos 4 meses).  

 

O Ensino Pré-escolar (crianças dos 3 aos 5 anos)  

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, onde um desenvolvimento equilibrado da criança é de extrema importância 

para a sua inserção na sociedade. Assim pretende contribuir para a criação de igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e para o sucesso educativo, através da realização de 

atividades educativas pensadas para o desenvolvimento intelectual e aprendizagem das 

crianças. 

Aqui são também desenvolvidas atividades curriculares de Expressão Motora, Expressão 

musical e Inglês (5 anos) e atividades extracurriculares de Ballet, Yoga, brincar com os sons e 

inglês (4 anos) 

 

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 



 

 

4 

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. 

Disponibiliza como atividade curricular o Inglês para as crianças que frequentam o 1º e 2º ano. 

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 ás crianças um leque 

de atividades socioculturais diversas, por forma a ocupar o tempo livre das crianças. 

 

 No próximo ano, iremos dar continuidade ao projeto educativo “os Defensores do Ambiente”, 

sendo em 2021 trabalhado o tema “Somos Verdes: Somos o ar que respiramos”. 

Estão assim previstas para o próximo ano atividades de cariz ambiental sobre a preservação 

da terra e do meio ambiente. 

Formar crianças conscientes que procurem adquirir e construir hábitos de conservação e 

preservação dos recursos naturais é um dos nossos grandes objetivos. As noções básicas 

relacionadas com este tema e a nossa relação com o planeta podem ser adquiridas desde os 

primeiros anos da vida na escola de forma criativa, podendo assim contribuir para a formação 

de seres humanos mais conscientes e atentos aos seus papéis e responsabilidades como 

cidadãos. 

 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Tendo em conta a situação atual muitas das atividades previstas tiveram que ser reestruturadas, e 

adaptadas em função das normas em vigor. Salientamos que todas elas são sempre que possível 

enquadradas no projeto educativo, tendo em conta as idades das crianças.  

 

Datas festivas 

Dia de Reis, Carnaval (alusivo ao tema amigos da Natureza) Dia do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, Dia Mundial 

da Criança, Festa de Finalistas, Festa de Fim de Ano Letivo, S. Martinho e Festa de Natal, entre outros. 
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Dias temáticos 

Semana do Ambiente, Dia Internacional do livro, Feira do Livro, Dia Mundial da Terra, Comemoração 

do Dia da Mãe com dança alusiva ao Dia Mundial da Dança, Dia Internacional do Bombeiro, Defensores 

do Ambiente, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia Mundial da Família, Dia Mundial da 

Biodiversidade, Dia Mundial da criança, Semana dos elementos da Natureza, Dia Mundial do 

Ambiente, Dia Mundial dos Oceanos, Dia Mundial do Vento, Dia Mundial do Combate à Seca e à 

Desertificação, Praia, Encerramento do Ano Letivo. 

 

Em 2021 pretendemos contribuir para a criação de uma geração que adquira e desenvolva 

competências ambientais, ao mesmo tempo que privilegiamos as relações humanas, o bem-estar e o 

desenvolvimento saudável de todas as crianças.  

     

APOIO À TERCEIRA IDADE 

“Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida. Quando se é idoso, é preciso 
ser mais ativo do que na juventude e o trabalho segue sendo a melhor forma de 
ocupar o tempo ocioso” 

Johnny De Carli 

 

Na atualidade é necessário transformar a forma como envelhecemos e reposicionar os seniores no 

conjunto do sistema de relações psicosociofamiliares alterando o reconhecimento e valorização de 

modo geral destes cidadãos.  

É um facto que o envelhecimento está associado ao modo como envelhecemos durante todo o nosso 

percurso de vida, isto é, desde a conceção até á morte, evidentemente trata-se de um fenómeno 

dinâmico, complexo e multideterminado. A expetativa de uma vida adulta por mais anos, é atualmente 

uma perspetiva das diferentes gerações, que está associado aos vários fatores, de transformação 

social, às atitudes e comportamentos da vida atual. 

Tendo em conta a situação mundial que atravessamos sem um fim previsto, as novas tecnologias, ao 

contrário do que vinha a ser a realidade, têm sido o elemento de aproximação e ligação entre os 

seniores e as famílias.  

A introdução das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), mudou o modo de acesso e 

produção de conhecimento, assim como, permitiu estreitar vínculos relacionais, ainda que em 
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contexto interativo. O uso destas tecnologias tornou-se, nas sociedades em rede, não só num 

imperativo dos sistemas de ensino-aprendizagem, como condição de inclusão de todos os cidadãos.  

A educação ao longo da vida surge, para os mais idosos, como forma de acesso à formação e 

informação. A velhice é assim uma construção social, para a qual contribui um conjunto de políticas 

voltadas especificamente para esta população. A forma como uma sociedade caracteriza a velhice, 

define em grande medida as condições sociais e institucionais nas quais as pessoas mais velhas vivem, 

como uma categoria social ora dependente, ora tecnologicamente excluída. 

Durante o processo de envelhecimento é comum ocorrer um balanço das experiências de vida, 

hábitos, gostos e interesses resultantes da história de vida da pessoa idosa. A construção dessa história 

de vida é singular a cada sujeito, é por isso que cada pessoa envelhece de forma diferente, e apresenta 

também necessidades diferenciadas. O processo de envelhecimento é algo natural, e deve ser 

encarado de forma inevitável, todavia nem todos estão preparados para enfrentar esse processo, ou 

seja, essa transição pode ser conflituosa e dolorosa a depender de cada pessoa. 

Às dificuldades que o corpo impõe, juntam-se as dores das perdas e dos lutos que, à medida que os 

anos avançam, se tornam cada vez mais frequentes e significativos.  

Embora o envelhecimento não seja sinónimo de doenças, este pode resultar na presença de múltiplas 

doenças, prejuízos e incapacidades com consequente deterioração da saúde dos idosos, sejam nos 

aspetos físicos e ou mentais. 

A intervenção do serviço social no envelhecimento, tem como referencial central a dignidade humana, 

reconhecendo valor interno do individuo, como um ser único. É também uma realidade de que os 

Assistentes sociais trabalham em distintos contextos, com diferentes destinatários e problemáticas, 

no entanto, a área mais clássica da intervenção social é a relacionada com o envelhecimento, o qual, 

assume novos contornos na atualidade e reforça a necessidade de se reconsiderar e readaptar 

progressivamente qualquer intervenção. O serviço social na área de gerontologia, intercede nas 

populações que acarretem problemas multidimensionais e de muita complexidade, o que exige um 

conhecimento muito vasto sobre o envelhecimento de uma forma particular, assim como, de uma 

forma mais ampla, isto é, num contexto social global. Para o efeito, reveste-se de um aglomerado de 

contribuições científicas e profissionais, com o objetivo de transformar e conhecer todas as 

necessidades dos mais idosos, assim como melhorar o sistema de bem-estar social. 

O envelhecimento ativo é o direito à inclusão plena das pessoas mais velhas na sociedade, pela 

superação de comportamentos idadistas (discriminação pela idade), ou contra os direitos humanos, 

assentes no princípio da dignidade da pessoa humana, da participação, da solidariedade, da equidade 

e do respeito.  
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É neste sentido, que para 2021, as Respostas de Apoio à Terceira Idade do Centro Social de Paramos, 

em todos os seus âmbitos de atuação, se propõem desenvolver um plano de atividades tendo como 

grande objetivo a qualidade de vida na terceira idade, promovendo ações que valorizem as habilidades 

e vivências dos idosos, levando em consideração as características da idade e a importância de uma 

vida ativa durante todo o ciclo de vida, bem como estimular a construção de vínculos sociais entre os 

idosos.  

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA     

  CENTRO COMUNITÁRIO 

Em período de certezas e incertezas, não temos nem auspiciamos ter todas as respostas para 

fazer face à crise socioeconómica que atualmente vivenciamos. não podendo de forma 

alguma baixar os braços e deixarmos de acreditar em tudo aquilo que nos caracteriza e nos 

move, até porque trabalhamos com pessoas e para as pessoas. 

Por isso em 2021, o Centro Comunitário (C.C.) assentará a sua dinâmica de intervenção nos 

serviços e atividades já existentes, integrando, por outro lado, novas iniciativas e atividades 

destinadas não só às famílias socialmente mais fragilizadas da freguesia de Paramos, mas 

também à comunidade em geral. Prevê-se, neste sentido, o alargamento do seu território de 

intervenção, com enfoque, no entanto, nas áreas geográficas mais vulneráveis. De salientar 

que esta dinâmica terá sempre por base a evolução da situação sócio económica do país e das 

orientações que forem sendo facultadas à medida que avançamos no tempo. 

No que diz respeito ao SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, manter-se-

ão os serviços do Rendimento Social de Inserção (RSI) e de Ação Social (AS). O modelo de 

intervenção terá por base a realização de atendimentos regulares (presenciais ou telefónicos 

e agendados previamente), as visitas domiciliárias e a ativação de respostas complementares 

(serviços existentes no C.C. e no concelho).  

No âmbito do GAP (Gabinete de Apoio Psicológico) serão contempladas as consultas de 

avaliação e intervenção tendo por público alvo crianças, jovens e adultos, apoio ao estudo 

individualizado e a articulação sistemática com as escolas do concelho. À semelhança do 

serviço supracitado, também toda a intervenção desenvolvida neste âmbito será efetuada 

presencial ou telefonicamente e sob agendamento prévio.  
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Numa perspetiva de complementaridade com os serviços anteriores, serão promovidas Ações 

de Informação/Sensibilização destinadas a pais, pessoas em situação de desemprego e 

cuidadores, integradas em temáticas identificadas pela equipa técnica ou sugeridas pelas 

famílias em acompanhamento. A título de exemplo podemos referir as competências 

parentais, organização e gestão doméstica, alimentação e saúde, educação ambiental, 

técnicas de procura ativa de emprego, entre outras, não ultrapassando as diretrizes definidas 

pela DGS (Direção Geral de Saúde), ou seja, a realização destas atividades em pequenos 

grupos de 5 elementos.  

A intervenção com crianças e jovens será uma vez mais privilegiada, apostando-se 

essencialmente na promoção de atividades em períodos não letivos, privilegiando sempre os 

espaços públicos, o respetivo distanciamento social, assim como a utilização de equipamentos 

de proteção individual.  

À semelhança deste ano, o CC continuará a intervir de forma sistemática no Conjunto de 

Habitação Social da Quinta de Paramos, mantendo um acompanhamento de proximidade às 

famílias e assegurando o desenvolvimento de um conjunto de atividades. Em 2021, pretende-

se, proporcionar o acesso a novas experiências dentro e fora do bairro e favorecer uma relação 

positiva entre os moradores e a comunidade local. Pretendemos igualmente e sempre que se 

reúnam as condições de segurança e salubridade para o efeito, retomar algumas das 

Iniciativas para a Comunidade destinadas à comunidade em geral as quais poderão decorrer 

em diferentes contextos da freguesia, preferencialmente em espaços públicos, tal como já 

referimos anteriormente. A título de exemplo podemos referir as campanhas de 

sensibilização, a realização de rastreios, ateliers e workshops ocupacionais em áreas diversas 

e comemoração de datas festivas, pretendendo desta forma contribuir para o exercício de 

uma cidadania mais ativa e responsável e para o aumento do sentimento de pertença à 

comunidade. Tal como é dedutível, todas estas atividades terão de ser alvo de reestruturação 

e redefinição garantindo de forma criteriosa todas as condições de segurança, reinventando-

nos e adaptando-nos à realidade atual.  

Também o “Projeto Girassol” pretende continuar a apoiar idosos em situação de isolamento 

ou sem retaguarda familiar, procurando através do acompanhamento no domicílio, facultar 

auxilio e orientações em questões de índole diversa nomeadamente ao nível da saúde 
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(acompanhamento a consultas e a exames) e da promoção de atividades lúdicas a realizar 

individualmente e no domicílio, minimizando desta forma os efeitos do isolamento e da 

exclusão social. 

Continuaremos a ter à disposição da comunidade o Banco de Ajudas Técnicas, o qual 

possibilitará a pessoas/famílias com dependência permanente ou temporária, o acesso a 

equipamentos indispensáveis à sua autonomia e integração.  

Para os indivíduos socio - economicamente desfavorecidos que não possuam condições de 

habitabilidade adequadas para suprirem as suas necessidades de higiene pessoal, o C.C. 

disponibilizará ainda através do Balneário Social de Paramos, o acesso a banhos quentes, 

cuidados de higiene complementares e serviço de lavandaria. Reforçamos que apesar das 

propostas apresentadas e, de acordo com a atualização do diagnóstico e revisão das 

necessidades, todas estas atividades poderão ser ajustadas e reintegradas. 

O ano de 2021 será indubitavelmente um ano de grandes desafios aos mais diversos níveis. 

No constituirá premissa básica do Centro Comunitário continuar a desenvolver a sua 

intervenção centrada no indivíduo, no seu envolvimento e capacitação para o seu processo 

de mudança e autonomização.   

 

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

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

funcionamento tratando-se de um projeto de âmbito concelhio, cofinanciado pelo SICAD 

(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), que pelas 

exigências do contrato atual em vigor, tem o seu funcionamento aprovado desde 01/05/2020 

até 31/12/2020. Em 2021 prevê-se a continuidade do projeto, sabendo-se desde já que os 

atuais diagnósticos sociais do território de espinho mantêm a equipa de rua como serviço 

essencial e prioritário. 

Será já de conhecimento geral que a grande fatia da intervenção desenvolvida por esta equipa 

acontece na esfera da saúde pública, mantendo a preocupação do seu impacto (in)direto na 

comunidade em geral, numa perspetiva de efeito de bola de neve. Sempre com uma visão 

pragmática do fenómeno das dependências, tenta contribuir para a melhoria da saúde 
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pública, enquanto mecanismo de prevenção. Nunca antes esta visão do coletivo fez tanto 

sentido. 

Assim, esperamos em 2021 continuar a alcançar o objetivo de 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 ou ilegais, 30% em 

situação de sem-abrigo e 10% a exercer trabalho sexual. 

 

Para tal a equipa norteia-se pelas seguintes metas: 

Acompanhar 65 pessoas em PSOBLE (Programa de Substituição Opiácea de baixo limiar de 

exigência) e 20 pessoas em PTAO (Programa terapêutico com agonista opiáceo); 

Acompanhar 90% das pessoas consumidoras de drogas injetáveis (contactadas) em Programa 

de Troca de Seringas (PTS); 

Advogar pelos direitos e necessidades das pessoas que usam drogas junto da comunidade 

local e dos representantes com poder de decisão, com vista ao ativismo comunitário, político 

e científico; 

Assegurar a Coordenação do NPISAE (Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do 

concelho de Espinho), contribuindo ativamente para a concretização da ENIPSSA (Estratégia 

Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo); 

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

implementação do Plano Nacional de Vacinação em 60% dos/as utentes não vacinados/as e 

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

Disponibilizar alimentação (pequenos snacks) a todos/as os/as utentes acompanhados/as 

pelo projeto; 

Facilitar a aproximação a estruturas de apoio psicossocial existentes na comunidade em 50% 

da população-alvo; 

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

exclusão/vulnerabilidade habitacional (n= 60); 

Impulsionar a (re)estruturação biopsicossocial e promover a cidadania em 60% da população-

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

Promover em 20% da população-alvo que injeta SPA (substância psicoativa) o uso da via 

fumada em detrimento do consumo por via endovenosa (n=15 pessoas);  

Promover junto da comunidade uma postura livre de julgamentos relativamente às 

problemáticas-alvo, com vista ao empoderamento da sociedade e da melhoria do trabalho em 

rede; 

Promover junto de 50% da população identificada que consome SPA, a adoção de hábitos de 

consumo de menor risco; 

Promover o encaminhamento para serviços de saúde de 40% da população-alvo, tentando 

efetivar 50% dos mesmos; 

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

aconselhamento pré e pós-teste em cerca de 50 pessoas abrangidas pelo projeto; 

Promover o uso do preservativo e práticas sexuais de menor risco (n= 160); 

Realizar atendimentos psicossociais com 70% da população-alvo. 

 

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

se seguem (com a devida salvaguarda de qualquer restrição imposta do decurso da pandemia 

provocada pelo COVID-19): 

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); 

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); 

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); 

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

serviços e ações de (in)formação e sensibilização junto dos stakeholders). 
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A destacar que o Centro Social de Paramos assegura, através da Equipa de Rua SMACTE, a 

Coordenação do NPISAE, por a instituição realizar uma intervenção de referência nesta área. 

Aguarda-se com grande expetativa que em 2021 seja possível avançar com o projeto-piloto 

de uma habitação partilhada (para um máximo de 5 residentes), em parceria com a Câmara 

Municipal de Espinho e concertado em NPISAE. Esta iniciativa pretende responder à 

necessidade urgente, no concelho de Espinho, da criação de soluções de habitação 

diferenciadas destinadas às pessoas em situação de sem-abrigo.  

É ainda nossa intenção, em 2021, conseguir concretizar o Encontro de Parceiros que devido à 

pandemia ficou suspenso, por se considerar essencial a componente presencial. 

Derivando 2021 de um ano de extrema exigência, em que o Centro Social de Paramos teve 

que assumir e manter em funcionamento a Equipa de Rua SMACTE sem interrupções (por se 

tratar de um serviço essencial) renovamos o nosso compromisso de nos reinventarmos as 

vezes que for necessário, de estar onde estão as necessidades, de acreditar que todas as 

pessoas têm potencial, de procurar novos e melhores caminhos e de darmos o melhor de nós. 

A Equipa de Rua aconselha: Previna, Rastreie, Trate de Si…. e claro, não esquecer a máscara, 

a higiene das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social. 

SAAS – Serviço Atendimento e Acompanhamento Social 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), está em funcionamento desde 

1 de junho de 2020 e veio substituir a RLIS (Rede Local de Intervenção Social). Este serviço 

atua nas freguesias de Espinho e Guetim realizando uma intervenção de cariz técnico e 

assegurado por uma equipa multidisciplinar.  

A realidade atual faz com que seja necessária uma intervenção social que desenvolva novas 

formas de atuação que sejam ajustadas tanto à heterogeneidade da população como às 

variadíssimas problemáticas socias que surgem diariamente.   

Em 2021, este serviço irá dar continuidade ao atendimento e acompanhamento de 

proximidade, respondendo de forma eficaz a situações de crise e/ou de emergência social, 

tornando-se já, para muitas famílias, um serviço imprescindível para apoiar em situações de 

vulnerabilidade social. 

Para responder às necessidades das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e 

exclusão social o SAAS irá atuar da seguinte forma: 
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1-Atendimento, Informação e Orientação –  Privilegiar a proximidade com as pessoas/famílias 

tendo em conta os seus direitos, deveres e responsabilidades, adequados a cada situação bem 

como o respetivo encaminhamento para outros serviços caso se justifique. 

2- Acompanhamento – Assegurar o apoio técnico necessário tendo em vista a resolução de 

problemas sociais. Este acompanhamento tem ainda como objetivo promover a autonomia 

pessoal, social e profissional, prevenindo condições de vulnerabilidade e exclusão sociais. 

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

e serviços sociais que permitam às pessoas/famílias o exercício dos direitos de cidadania e de 

participação social; 

4-Atribuição de Apoios económicos – Após avaliação técnica de cada situação poderão ser 

atribuídos apoios económicos de carácter eventual, tais como pagamentos de água, luz, 

medicação, rendas de casa etc. com a finalidade de colmatar situações de emergência social 

e de comprovada carência económica. 

5-Contratualizações- Sempre que existir intervenção é realizado um compromisso escrito 

realizado com a pessoa/família. Neste compromisso é definido um conjunto de ações de 

inserção social, com vista a promover a autonomia pessoal, social e profissional.  

6-Coordenação e Avaliação das ações contratualizadas – Após a contratualização o/a 

técnico/a que acompanha a família/individuo irá fazer o acompanhamento/supervisão da 

mesma para garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos.  

7 -Planeamento e Organização - Toda a intervenção social realizada é sempre organizada e 

planeada em equipa, tendo em conta todas as intervenções efetuadas de forma a que esta 

possa ser eficaz e o mais ajustada possível às necessidades das famílias/indivíduos. 

 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social vai continuar a ser um espaço que 

pretende, por um lado, contribuir para a construção de diagnósticos sócio familiares e, por 

outro, através do apoio psico-social, da orientação, aconselhamento e encaminhamento, 

contribuir para o bem-estar e dignificação dos indivíduos e famílias, contrariando processos 

geradores de desigualdades e exclusões sociais.  

Em conjunto vamos continuar a caminhar no sentido de atingir os objetivos e metas 

propostas, procurando responder aos desafios que nos são lançados e desempenhando assim, 
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o melhor possível, a nossa missão específica. É neste contexto que os indivíduos e famílias são 

apoiados na construção de projetos de vida que visem contrariar processos geradores de 

exclusões. 

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 2021 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 do Centro Social de Paramos, faz parte da Rede Nacional Apoio 

a Vitimas de Violência Doméstica (RNAVD) e em março deste ano integrou o Protocolo de 

Territorialização Municípios de Terras de santa Maria.  

Este serviço/ estrutura pretende em 2021 dar continuidade ao trabalho até aqui realizado, 

disponibilizando um atendimento, acompanhamento, encaminhamneto e apoio especializado 

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. 

 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – POAPMC  

O POAPMC, continua a colmatar necessidades alimentares de públicos socialmente e 

economicamente vulneráveis procedendo todos os meses à entrega de géneros alimentares 

a famílias das freguesias de Paramos, Espinho e Guetim. Este programa encontra-se na 

segunda fase de implementação, que teve inicio em 2019 e irá decorrer até 2023. 

Prevemos para 2021 continuar a apoiar cerca de 75 famílias por mês o que se traduz em cerca 

de 168 pessoas. A entrega destes bens alimentares carece sempre de uma avaliação técnica e 
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pretende ser um complemento para as famílias que se encontram em situações de maior 

vulnerabilidade social.  

 Considerando que as principais causas de vulnerabilidade são estruturais, mas estão a ser 

agravadas por fatores conjunturais, este programa intervém mediante apoio alimentar, mas 

também no desenvolvimento de medidas de acompanhamento aos agregados familiares. 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas pretende ser um instrumento 

de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. 

 

Prevenir +  

O Projeto “Prevenir +”, que está a funcionar desde novembro de 2019, pretende continuar a 

prevenir a violência doméstica e de género, através do aumento da informação e da 

sensibilização dirigida nomeadamente a grupos potencialmente vulneráveis.  

Assim para 2021 estão previstas as seguintes ações dirigidas a grupos potencialmente 

vulneráveis:  

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

Continuará a ser implementado, junto da comunidade escolar, sessões de sensibilização, com 

o objetivo de promover junto de crianças e jovens, a aquisição de competências pessoais e 

sociais, bem como valores no âmbito da Igualdade de Género, cidadania e uma cultura de não-

violência. Serão 2 sessões por turma, de 60 minutos, abrangendo um total de 24 turmas o que 

corresponde a uma média de 700 alunos/as em cada ano letivo. Serão desenvolvidas nos dois 

agrupamentos de escolas do concelho, Escola Profissional de Espinho e Externato Oliveira 

Martins, aplicando-se inquéritos de opinião a todos os intervenientes no programa que 

posteriormente serão analisados e tratados para verificar o cumprimento do objetivo 

proposto. 

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 
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informados sobre os recursos disponíveis. Serão realizadas 3 sessões de 60m para 2 grupos de 

15 elementos. 

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. Será 

realizada uma avaliação através de inquérito aplicado ao público alvo, que será 

posteriormente analisado para auscultar o impacto do mesmo. 

 

Continuação da manutenção do Website do projeto, de forma a disponibilizar informações 

relativas a conceitos de VD e VG, recomendações, recursos e contactos de apoio, assim como 

mostrar a toda a comunidade o trabalho desenvolvido pelo Prevenir+.  

 

A implementação deste projeto tem-se revelado de grande importância no concelho de 

Espinho, que então se encontrava desprovido deste tipo de intervenção especializada, e tem 

contribuindo para prevenir a violência domestica e de género. De salientar que a importância 

deste projeto é também já conhecida nos concelhos limítrofes, tendo-nos sido solicitada a 

nossa intervenção no concelho de Ovar, que daremos inicio a curto prazo e se irá manter no 

próximo ano. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2021 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL – 2021 

 

 

Notas CEP 2021

Vendas e Serviços Prestados 1 779 211,40

       Quotas Utilizadores 776 127,40

        Quotizações e Joias 3 084,00

Subsídios, doações e legados à exploração 2 972 201,80

       ISS- IP Centros Distritais 832 487,80

         IEFP

       Outros 139 714,00

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

CMVMC 4 126 225,66

       Géneros Alimentares 89 399,66

       Materiais de Consumo 36 826,00

Fornecimentos e serviços externos 5 223 573,56

Gastos com o pessoal 6 1 340 211,90

Outros rendimentos e ganhos 7 73 638,75

Outros gastos e perdas 8 2 503,13

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 132 537,71

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 9 169 076,78

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -36 539,07

Juros e rendimentos similares obtidos 10 108,00

Juros e gastos similares suportados 11 3 020,00

Resultado antes de impostos (39 451,07)                    

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 12 (39 451,07)                    

Centro Social de Paramos

Demonstração dos Resultados Previsionais - 2021



 

 

18 

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. 

Assim e apesar de toda a indefinição e turbulência que caraterizaram o ano 2020 e se perspetiva se 

prolongue por mais algum tempo, projetamos os valores a receber em 2021 para cada uma das 

respostas. 

Nas respostas de apoio à infância, apesar de na educação pré-escolar se prever a manutenção 

do funcionamento das 4 salas pelo menos durante o ano letivo 2020/2021, desde o inicio deste que se 

registou uma diminuição do número de crianças a frequentar a resposta, o que se espera se mantenha 

durante mais algum tempo. 

A creche e o CATL são as duas respostas em que a diminuição do número de utentes foi mais 

evidente, não havendo perspetivas de grandes evoluções, pelo menos no que diz respeito ao CATL, pelo 

menos até ao final do corrente ano letivo. 

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

mensalidades praticadas no ano de 2020, ainda que tenhamos considerado uma redução do número 

médio de utentes, em especial na resposta de Centro de dia, uma vez que a prestação dos serviços em 

regime domiciliário tem levado a desistências por parte dos utentes. Em SAD essa redução não tem sido 

tão marcante, mas também tem acontecido. 

Assim para 2021, 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 2020, 

uma vez que não se tem registado entradas de novos associados. 

3. Para 2021 e no que diz respeito aos subsidio do ISS, prevemos que estes valores tenham 

uma diminuição considerável, uma vez que no próximo ano apenas nas respostas de Educação pré-

escolar e ERPI se prevê que os números dos acordos sejam atingidos, o que provoca uma redução no 

financiamento das respostas por parte da tutela. 

No ano de 2021, mantém-se a comparticipação do ISS pela participação do centro social de 

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

Creche Jardim CATL C. Dia SAD ERPI

102 329,48 149 105,50 47 917,75 73 324,97 116 438,20 290 095,50
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Pelo exposto, abaixo descriminamos por resposta social os valores previstos receber durante o 

ano de 202, 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: 

- Projeto “Na Escola Tenho Tudo” – 13.572,00€ - 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.  

- SMACTE  – 69.999,32€ - 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 + - 22.862,40€ - O projeto Prevenir +, teve inicio em novembro de 2019 e terá uma 

duração 3 anos, sendo também financiado pelo POISE. 

- Clds – 29.185,66€ - Este projeto teve inicio em fevereiro de 2020, prevendo-se o seu 

financiamento pelo POISE por um período de 3 anos. 

- Gabinete de Apoio à Vitima – 2.500,00€ - A dinamização deste serviço terá um financiamento 

por parte da Câmara Municipal de Espinho. 

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 sobretudo da variação do número de utentes de 

cada resposta e da alteração de ementas. 

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 2021: 

Creche Jardim CATL C. Dia SAD ERPI C.C. SAAS

183 494,88 168 782,16 20 395,20 53 817,24 127 523,20 115 550,16 94 731,60 68 193,36
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No ano de 2021 prevê-se uma diminuição desta rubrica em relação aos valores previstos para 

2020, que tem haver sobretudo com os gastos com Conservação e reparação de edifícios, uma vez que 

com os investimentos previstos para o ano, haverá com certeza uma redução nas pequenas obras de 

conservação de edifícios. Prevê-se ainda uma redução da rubrica de deslocações e estadas de utentes, 

sobretudo de CATL, uma vez que com a aquisição de um mini autocarro, pensamos poder colmatar as 

necessidades de transporte das crianças e desta forma diminuirmos estes custos. 

8. Ainda que em 2021 não se perspetive que se consiga atingir o objetivo de reduzir o peso 

dos gastos de pessoal, para menos de 70% dos proveitos, continua a ser fundamental ajustar as 

62 FSE 223 573,56

621 Subcontratos

622 Serviços Especializados 102 626,55

Trabalhos Especializados 57 906,76

Publicidade e Propaganda 0,00

Vigilância e Segurança 2 645,24

Honorários 28 474,55

Conservação e reparação 13 600,00

Outros 0,00

623 Materiais 15 258,91

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 3 000,00

Livros e documentação técnica 0,00

Material de escritório 10 949,03

Artigos para oferta 1 309,89

Outros 0,00

624 Energia e Fluidos 57 134,94

Eletricidade 23 644,83

Combustiveis 11 289,59

Agua 4 687,60

Outros Fluidos 17 512,93

625 Deslocações, Estadas e Transportes 4 128,86

Deslocações, Estadas 4 128,86

Trabalhos de pessoal 8,40

Transportes de utentes 4 120,46

Outros 0,00

626 Serviços Diversos 44 424,30

Rendas e Alugueres 1 500,00

Comunicação 8 327,85

Seguros 11 054,76

Contencioso e Notariado 1 200,00

Despesas de representação 0,00

Limpeza, Higiene e Conforto 22 341,69

Outros Serviços 0,00
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categorias profissionais às necessidades, rentabilizando assim os recursos existentes. O aumento 

registado nesta rubrica, em relação ao previsto para 2020, resulta da atualização dos ordenados de 

acordo com o CCT. 

Os gastos com pessoal para 2021 estão distribuídos da seguinte forma: 

 

Por resposta social, os gastos com pessoal estarão assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

Custos com Pessoal 1 340 211,90
Remunerações Pessoal 1 076 491,36
Remunerações Certas 829 280,01
Remunerações adicionais 247 211,35
Enc. Sobre remunerações 229 277,00
Seguros 13 028,16
Outros Gastos com pessoal 21 415,38

Creche Jardim CATL
Custos com Pessoal 238 063,71 277 913,04 50 522,90
Remunerações Pessoal 193 495,20 225 716,97 40 724,79
Remunerações Certas 147 979,76 176 307,10 31 873,27
Remunerações adicionais 45 515,43 49 409,87 8 851,52
Enc. Sobre remunerações 40 864,24 48 144,40 8 461,56
Seguros 2 363,90 2 785,04 489,48
Outros Gastos com pessoal 1 340,38 1 266,63 847,08

Custos com Pessoal 77 853,35 144 695,49 317 752,03
Remunerações Pessoal 62 634,96 116 659,22 247 111,30
Remunerações Certas 46 526,78 88 733,06 191 679,06
Remunerações adicionais 16 108,18 27 926,16 55 432,24
Enc. Sobre remunerações 13 174,30 24 396,59 53 839,73
Seguros 748,54 1 394,07 2 959,56
Outros Gastos com pessoal 1 295,55 2 245,60 13 841,43

C.C. Smacte SAAS
Custos com Pessoal 71 062,10 58 215,30 55 128,28
Remunerações Pessoal 57 656,86 47 467,31 44 917,50
Remunerações Certas 44 773,26 36 243,86 34 119,00
Remunerações adicionais 12 883,60 11 223,44 10 798,50
Enc. Sobre remunerações 12 247,46 10 131,90 9 611,86
Seguros 746,96 564,43 534,35
Outros Gastos com pessoal 410,82 51,66 64,58
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Prevemos que o quadro de pessoal em 2021 mantenha a média de 83 colaboradores registada 

em 2020. 

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. O aumento registado em 2021 em relação ao previsto para 2020, 

tem haver com a reposição das amortizações dos investimentos que se preveem terminar em 2021 e 

que foram financiados por programas comunitários.  

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 2021 prevê-se que o valor da rubrica gastos de depreciação e amortização 

sofra um aumento, uma vez que tal como já foi referido no ponto 9., vão-se efetuar investimentos, 

prevendo-se que a sua conclusão e entrada em uso, ocorra em 2021, o que implicará desde logo a sua 

amortização. 

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 2021, um vez que se mantêm todos os contratos que originam gastos financeiros. 

14. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2021, tendo em conta o normal 

funcionamento da Instituição dentro dos constrangimentos vividos em virtude da situação 

epidemiológica, e o respeito pelos valores contemplados neste orçamento, é de -39.451,07€ (Trinta e 

nove mil quatrocentos e cinquenta e um euros e sete Cêntimos negativos). 

 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS 
 

Prevenir + CLDS Proj. CME
Custos com Pessoal 20 582,61 24 673,66 3 749,44
Remunerações Pessoal 16 867,24 20 257,68 2 982,33
Remunerações Certas 13 380,77 14 918,40 2 745,68
Remunerações adicionais 3 486,47 5 339,28 236,65
Enc. Sobre remunerações 3 487,79 4 150,07 767,11
Seguros 201,76 240,07 0,00
Outros Gastos com pessoal 25,83 25,83 0,00
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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