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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o preceituado nos estatutos, a Direção vem submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Geral o “Plano de Actividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 

Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2022”. 

Este documento prossegue os princípios já anteriormente adotados e implementados na Instituição, 

de modo a dar continuidade à política de sustentabilidade, sem deixar de prosseguir os seus fins 

estatutários, desenvolvendo valências que prestem apoio aos mais carenciados, aos idosos e 

promovam o crescimento saudável das crianças. 

Na concretização deste Plano de Actividades não deixa de estar patente a preocupação que decorre 

do presente momento pandémico que ainda persiste, gerando uma enorme preocupação, não só 

porque aumenta a dependência das pessoas, quer do ponto de vista social quer sanitário, mas também 

porque para além da instabilidade que cria é mais um peso na nossa situação financeira. Torna-se, por 

isso, imprescindível dar continuidade ao nosso trabalho, melhorando e se possível alargando 

respostas, de modo a encontrar soluções para combater os graves problemas do presente, que 

encontram eco nas famílias e nos mais dependentes. 

O presente plano leva-nos a estabelecer linhas de orientação que se desdobram em objetivos 

estratégicos para o futuro. É fundamental priorizarmos o equilíbrio financeiro e económico da 

Instituição, não descorando a necessidade de investimento para a sobrevivência das respostas sociais 

que temos, com infraestruturas capazes de permitir a continuidade da nossa afirmação enquanto 

Instituição de referência no concelho e concelhos limítrofes. 

O ano de 2022, será importante para o crescimento do Centro Social, através da definição de um plano 

estratégico capaz e sustentável, que comporta desde logo a construção de um novo edifício que 

receberá as respostas sociais creche, educação pré-escolar e catl, para além dos serviços 

administrativos, num terreno adquirido recentemente e que confina com a nossa já existente ERPI, de 

modo a aproximar geograficamente as nossas respostas, otimizando assim recursos e minimizando 

custos. 

Para a concretização dos objetivos que nos propomos, é fundamental o empenho, a disponibilidade, a 

determinação e a colaboração de todos, pelo que contamos com as diversas entidades publicas, com 

a freguesia, com os sócios bem como com os colaboradores para aquilo que definimos como sendo o 

grande objetivo do Centro Social de Paramos a curto prazo.  
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PLANO DE ATIVIDADES 2022 

APOIO À INFÂNCIA 

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

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

desenvolvimento pessoal e social, 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) 

Os primeiros 3 anos de vida são particularmente importantes para o desenvolvimento físico, afetivo e 

intelectual das crianças. Assim a creche é um espaço onde a estimulação, o desenvolvimento físico e 

psíquico e o afeto são privilegiados, potenciando assim o desenvolvimento das crianças sempre em 

estreita articulação com os pais/encarregados de educação. 

 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 educativo ao longo da vida, 

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

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

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

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

consciência do seu papel como membro da comunidade. 

Para além das atividades programadas e desenvolvidas de acordo com os interesses das crianças, há 

também as atividades de enriquecimento curricular de Robótica, Expressão Motora, Expressão Musical 

e Inglês (5 anos) e atividades extracurriculares de Brincar com os Sons, Ballet, Yoga, Karaté 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 respeito pelos valores 

tais como a solidariedade, amizade, respeito, tolerância e responsabilidade.  
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É também um espaço onde a estimulação da imaginação é a base para todas as atividades.  

O ensino do Inglês é proporcionado às crianças que frequentam o 1º e 2º ano, sendo que no ano 2022 

daremos continuidade ao espaço do “Clube de musica, teatro e dança” que decorre semanalmente e 

que tem como principal objetivo promover, junto das crianças, o contacto com as artes, de forma a 

fomentar o gosto pela musica e pela representação, desenvolvendo nestas, possíveis competências 

nestas áreas. 
 

Em 2022 iremos retomar as “Férias Vivas”, atividades que funcionam durante os períodos de férias 

letivas, proporcionando às crianças um leque de atividades socioculturais diversificadas, por forma a 

ocupar o seu tempo livre de um modo divertido e pedagógico. 
 

Nos anos letivos 2021/2023 o projeto educativo terá como tema “Brincar, Crescer e Aprender”, sendo 

em 2021/2022, trabalhado o subtema “Crescer a Brincar”, ao qual será dado seguimento no ano letivo 

2022/2023 com o subtema “Aprender a Crescer”. 
 

ATIVIDADES PREVISTAS 

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

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

Ano Letivo, Dia de S. Martinho e Natal. 
 

Serão ainda vividos alguns dias temáticos, dos quais são exemplo o Dia Mundial do Sonho, Dia Mundial 

da Música/Dia Internacional do Idoso, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial do Combate ao 

Bullying, Dia de Halloween, Dia Mundial do Cinema, Dia Mundial da Criatividade, Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças, Dia Internacional do Riso, Dia Mundial do Puzzle, Dia Mundial da Rádio, Dia de 

S. Valentim, Dia Mundial da Árvore, Dia Mundial do Teatro, Dia Internacional do Livro Infantil, Dia 

Internacional da Família, Dia Internacional do Brincar e Dia Internacional do Piquenique.  
 

Com estas atividades, pretendemos: 

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

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

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

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

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

e cultural. 

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

Saúde Mental – o impacto do isolamento (devido à pandemia pelo Covid-19) 

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, 
mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem 

momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 
incomparáveis.”  

Fernando Pessoa 

 

O envelhecimento humano é um processo universal, progressivo e gradual. Trata-se de uma 

experiência diversificada entre os indivíduos, para a qual concorre uma multiplicidade de 

fatores de ordem genética, biológica, social, ambiental, psicológica e cultural. 

O envelhecimento decorre do desenvolvimento normal e envolve alterações neurobiológicas 

estruturais, funcionais e bioquímicas. Incidem sobre o organismo, os fatores ambientais e 

socioculturais (qualidade e estilo de vida, dieta, sedentarismo e exercício físico) intimamente 

ligados quer ao envelhecimento saudável quer ao patológico. Contudo, na presença de 

disfunções cognitivas e outras, o diagnóstico e a intervenção precoce podem propiciar melhor 

qualidade de vida aos idosos e às suas famílias/cuidadores (Santos, Andrade, & Bueno, 2009). 

Após um longo período de pandemia, que afetou em larga escala a população idosa, e devido 

ao isolamento que provocou, as capacidades cognitivas em particular e a saúde mental em 

geral, sofreram um declínio bastante evidente nas atividades do dia-a-dia. Tendo esta linha 

orientadora, o Plano de Atividades de Animação Socioculturais (PAAS) para 2022, pretende 

promover atividades com vista a aumentar a interação, inclusão, autoestima e participação 

coletiva, valorizando as capacidades particulares de cada um. Pretende retomar a realização 

de atividades suspensas devido à situação pandémica, sendo elas: cantar as Janeiras, 

comemoração de datas como o Carnaval, Páscoa, Natal, entre outras, passeios e vistas a locais 

do interesse dos idosos, como por exemplo visita ao santuário de Fátima ou passeios a locais 

históricos. 

O Plano de AAS, também propõe dar especial atenção ao trabalho da saúde mental, 

assinalando datas que permitem promover a sensibilização, o esclarecimento e a estimulação 

das capacidades cognitivas e da saúde mental, como por exemplo, o Dia Mundial do Cérebro, 
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em Julho; Dia Mundial da Doença de Alzheimer, em Setembro e o Dia Mundial da Saúde 

Mental em Outubro. Este Plano propõe ainda a realização de atividades de frequência 

semanal, que visam a melhoria geral do funcionamento cognitivo e social, de forma a 

compensar défices nas funções cognitivas e a manter a função diária preservada durante o 

máximo tempo possível, com a realização de atividades em pequenos grupos.  

 

Fisioterapia  

A pandemia acentuou ainda mais o isolamento social que muitos idosos já sentiam, o que 

ajudou a promover ainda mais a inatividade física, o sedentarismo e consequentemente um 

declínio da sua saúde mental. Este isolamento involuntário acarreta as mais variadas 

consequências, como a perda de massa muscular, de força, de equilíbrio e flexibilidade. Como 

tal, a Fisioterapia tem um papel importante ajudando a manter/melhorar a independência 

funcional e a qualidade de vida, parâmetros que ajudam a melhorar a saúde mental. Assim 

sendo iremos promover e incentivar a prática de exercício físico, quer em grupo como em 

sessão individual, estimulando também as capacidades cognitivas. 

 

Nutrição e Alimentação  

No que diz respeito ao Serviço de Nutrição e Alimentação do Lar S. José, a premissa continuará 

a passar pela garantia da satisfação e integração dos utentes num ambiente de diversidade, 

priorizando os hábitos saudáveis inseridos num dia alimentar completo e equilibrado do ponto 

de vista alimentar e nutricional, neste caso, mas, fundamentalmente, social. Além disso, será 

dada continuidade à comemoração de datas festivas, proporcionando assim atividades de 

reeducação alimentar, eventuais práticas de culinária, momentos sociais com recurso a 

alimentos/refeições diferentes do habitual (por ex.: dinamização de refeições temáticas, 

lanches tradicionais, etc.). Manter-se-á a dinamização de atividades de grupo relacionadas 

com a temática da alimentação (Bingo, Puzzles, Jogos de tabuleiro, Provas Degustativas), 

promovendo assim a inserção dos nossos idosos residentes (ERPI) e não residentes (Centro de 

Dia), a manutenção cognitiva e sensorial, minimizando assim os efeitos do isolamento social, 

neste caso, resultantes da pandemia causada pela Covid-19. 
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Enfermagem e Medicina 

No âmbito da enfermagem, a resposta será sempre com vista no alcance de uma Saúde 

Mental Positiva, isto é, a promoção de ações no sentido de reforçar e potenciar a saúde mental 

na sua generalidade. Para isso, manter a nossa dinâmica de contacto próximo com os utentes 

de ERPI, estando atentos a sinais e sintomas de alarme (diretos e indiretos) e a preocupações 

que sejam expressadas pelos mesmos, bem como, partilhar afeto e atenção, com vista em 

colmatar esse isolamento que foi intensificado com o panorama pandémico vivido. Contudo 

e, em cooperação com as outras áreas profissionais, promover encontros com as famílias (com 

atividades na instituição), integrar as mesmas no processo de vida do idoso (tanto no 

acompanhamento a consultas, como, por exemplo, na experiência de almoçar com o utente) 

e permitir com frequência saídas dos utentes com os seus familiares, com o objetivo de 

aproximar, novamente, as famílias que, até então, foram distanciadas.  

 

Gerontologia 

A gerontologia estuda mudanças advindas do processo de envelhecimento de todo o ser 

humano e procura adaptar essas alterações para que o idoso tenha uma vida mais tranquila 

nos aspetos psicológicos, biológicos e físicos. Dado o tema em vista, a Gerontologia propõe-

se a elaborar um Quadro de Orientação Espaço-Temporal compreendendo que num quadro 

demencial estas duas dimensões são fortemente afetadas. Semanalmente existirá um Boletim 

Informativo atualizado e afixado em local visível para os utentes da instituição. Será elaborado 

um Manual sobre Maus Tratos Físicos e Psicológicos e sinais de alerta. Será ainda elaborado 

um Manual de Acolhimento em conjunto com diretora técnica para uma melhor adaptação 

dos nossos utentes. E por último, as sessões de Estimulação Cognitiva (EC) com os utentes de 

ERPI continuarão a ser realizadas às 2ª, 4ª e 6ª no período da tarde, propondo para 2022 

realizar sessões com utentes sinalizados de CD às 3ª e 5ª no período da tarde. Estas sessões 

de EC constituem um fator importante no que respeita ao retardamento da perda acentuada 

das capacidades cognitivas. O Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Mundial da Saúde 

Mental serão datas assinaladas entre outras efemérides. Os utentes de SAD não serão 

esquecidos, continuando a receber visitas domiciliárias para apoio psicossociofamiliar aos 

utentes e seus familiares.  
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Serviço Social 

A Pandemia Covid-19 e as alterações quotidianas a que esta forçou, nomeadamente, a 

interrupção brusca do convívio promovida no Centro de Dia, obrigou a equipa técnica a criar 

alternativas para combater a solidão dos idosos, nomeadamente a realização de visitas 

domiciliárias constantes, que mesmo assim se revelavam insuficientes. A prioridade foi 

combater a solidão! 

O proposto no presente Plano Previsional decorre assim das necessidades e potencialidades 

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

algumas fragilidades na saúde mental dos idosos decorrentes do isolamento obrigatório, a 

incerteza do futuro onde o medo dominava! Privilegiando-se uma intervenção integrada a 

diferentes níveis, considera-se que a saúde deve ser vista, não só em termos estritamente 

médicos e clínicos, mas a partir de um enfoque socio-familiar, partindo da premissa que as 

ações que promovem o convívio, o envelhecimento ativo, a relação intergeracional e a 

capacitação das pessoas idosas são importantes para melhorar a sua situação de saúde (física 

e mental). 

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

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

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

Neste sentido, é objetivo para 2022, e cumprindo as normas da DGS, reaproximar-nos da 

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

Lar S. José, convidando os familiares a participarem nas datas e comemorações festivas, para 

a promoção e estreitamento dos laços de afetividade, fraternidade, companheirismo e 

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

repercussões desta pandemia.  

 

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

O envelhecimento constitui indubitavelmente uma das fases de desenvolvimento do ser 

humano. Saber lidar com os seus desafios constitui uma aprendizagem, por vezes facilitada 

ou dificultada pela perspetiva e/ou interpretação que se tem e/ou que se faz acerca da 
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mesma. De forma a poder contribuir para que essa aprendizagem seja efetuada da forma mais 

salutar possível, o Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P.), dará continuidade à dinamização 

de serviços destinados às respostas sociais de apoio à terceira idade, os quais poderão ocorrer 

dentro e fora de portas.  

O foco central deste serviço será, como habitualmente, o idoso, no entanto e como a 

intervenção poderá exigir contornos mais precisos e abrangentes, existirá sempre um espaço 

destinado à família e/ou cuidador informal, aos colaboradores, mediante a realização de 

encontros, sessões de informação e sensibilização, procurando sempre ir ao encontro das suas 

necessidades. Baseando-nos numa premissa de interdisciplinaridade, procuraremos ainda 

articular com as restantes áreas de intervenção (Animação Sócio Cultural, Nutrição, 

Gerontologia, etc), unindo esforços para que consigamos proporcionar um conjunto de 

atividades o mais diversificado e o mais atrativo possível.       

 

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA     

  CENTRO COMUNITÁRIO 

Na esperança de que os dias vindouros trarão novos ventos e sementes de mudança, para 

2022, o Centro Comunitário (C.C.) continuará a desenvolver a sua intervenção baseada numa 

política de proximidade com as famílias residentes na freguesia de Paramos, sempre com o 

objetivo último de funcionar como um mecanismo facilitador de acesso a bens, serviços, 

direitos e deveres, bom como promovendo o exercício pleno do direito de cidadania dos 

indivíduos. 

Em complementaridade com a intervenção e acompanhamento social realizados no âmbito 

do SAAS (serviço de atendimento e acompanhamento social) – medida de RSI (Rendimento 

Social de Inserção) e ação social, o C.C., perspetiva manter o acompanhamento social de 

famílias e indivíduos no seu domicílio através do serviço “Família+”, apoiando-as na 

aquisição/ativação das suas competências pessoais e sociais, nomeadamente nas áreas da 

organização e gestão doméstica e outras áreas essenciais à (re)definição de um projeto de 

vida mais estável, promovendo a sua autonomia e estabilidade económica e social. O SAAS 

manterá o atendimento social em gabinete às 3ª feiras de tarde e 5ª feiras todo o dia, no 

edifício CIC, complementando o acompanhamento social com as visitas domiciliares 
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periódicas na freguesia. Para além da freguesia de Paramos, o SAAS do C.C. manterá o 

atendimento e acompanhamento social a alguns agregados familiares da freguesia de Espinho 

que beneficiem da medida de RSI, traduzindo em atendimentos quinzenais no Mercado 

Municipal de Espinho, visitas domiciliares periódicas e contactos telefónicos. O 

acompanhamento social realizado pela equipa do C.C./SAAS tem como objetivo assegurar às 

pessoas e seus agregados familiares, recursos que contribuam para a satisfação das suas 

necessidades mínimas assim como para o favorecimento de uma progressiva inserção social, 

laboral e comunitária. 

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

oficinas teórico práticas ao abrigo do serviço “Capacitar+”, em áreas associadas à promoção 

de competências pessoais e sociais, à ocupação positiva do tempo livre e à gestão do 

quotidiano. Os mesmos serão integrados em atividades tais 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 C.C.. A promoção de atividades de caráter desportivo, 

artístico, recreativo e educativo, em contextos alternativos à escola e à família, será um dos 

nossos estandartes, promovendo competências e prevenindo comportamentos de risco. Tal 

como já havia sido previsto em 2019, socorrer-nos-emos de um recurso adicional, uma 

unidade móvel que servirá de suporte à dinamização de todas estas atividades, permitindo-

nos desta forma chegar a crianças residentes em diversos locais da freguesia assim como a 

novos contextos. 

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

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 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 continuará a dar resposta a um conjunto de necessidades básicas 

demonstradas pelas famílias, ao disponibilizar géneros alimentares, bens de primeira 
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necessidade, bens de utilidade doméstica, mobiliário e produtos de apoio para pessoas em 

situação de dependência. Neste centro inclui-se ainda o Banco Alimentar, o Banco de Bens e 

o Banco de Ajudas Técnicas.  

Iremos igualmente 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 ao nível da saúde e bem-estar dos seus beneficiários. 

O projeto “Girassol” continuará a apoiar pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, 

residentes na freguesia de Paramos e que se encontrem em situação de isolamento social, 

dependência e/ou carência económica e que não possuam retaguarda institucional. As 

atividades a contemplar serão as seguintes: realização de visitas domiciliárias periódicas, 

apoio em tarefas/atividades da vida diária (acompanhamento e marcação de consultas, 

preenchimento de documentação, partilha de informações relevantes, etc.), dinamização de 

atividades em épocas festivas, ateliers de reutilização criativa, sessões de 

informação/sensibilização, rastreios, encaminhamento/acompanhamento a serviços e a 

estruturas de apoio, passeios/visitas e atividades de estimulação cognitiva. 

Também o “Espaço Partilha”, continuará a dar cartas ao nível da prestação do 

acompanhamento psicológico a crianças, jovens, adultos, idosos e respetivas famílias da 

freguesia de Paramos, intervenção essa que poderá ser dinamizada em diferentes contextos 

(instituição e/ ou domicílio, este último em caso de dificuldades evidenciadas ao nível da 

deslocação). As ações desenvolvidas comtemplam a avaliação psicológica, a consulta 

psicológica individual, o apoio psicopedagógico, a intervenção familiar, assim como outras 

atividades complementares aos restantes serviços abrangidos por esta resposta, 

nomeadamente, sessões de desenvolvimento ou promoção de competências parentais, entre 

outras. 

  

SAAS – Serviço Atendimento e Acompanhamento Social 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), é composto por uma equipa 

multidisciplinar que procura responder eficazmente às situações de crise e ou de emergência 

sociais. Realiza diariamente atendimentos e acompanhamento sociais nas freguesias de 
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Espinho e Guetim,  tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais de pessoas 

e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social. 

Em 2022 e tendo por base uma lógica de intervenção articulada e integrada de entidades com 

responsabilidade no desenvolvimento de ação social,     pretendemos dar continuidade a este 

serviço de proximidade, promovendo, implementando e ajustando mecanismos de atuação e 

diferentes estratégias de ação adaptadas às necessidades dos indivíduos e famílias. 

Para que possamos continuar a responder às necessidades das pessoas e famílias os/as 

técnicos/as do SAAS atuam da seguinte forma: 

-Informam, aconselham e encaminham utentes para respostas, serviços ou prestações sociais 

adequadas a cada situação; 

-Apoiam pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade social; 

-Atuam na prevenção de situações de vulnerabilidade social; 

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

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

-Asseguraram o acompanhamento social e o seu percurso de inserção social;  

-Contribuem para a aquisição e/ou para o fortalecimento das competências das pessoas e das 

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

-Mobilizam os recursos necessários da comunidade adequados à progressiva autonomia 

pessoal, social e profissional. 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, irá continuar a ser uma resposta de 

excelência e de extrema importância no apoio a pessoas e as famílias na prevenção e/ou 

resolução de problemas geradores ou gerados por situações de risco ou exclusão social.  

Assente numa relação de reciprocidade entre técnico/a e utentes tendo pretende-se a 

promover condições facilitadoras da sua inserção, através, nomeadamente de apoio à 

elaboração e acompanhamento de um Projeto de vida e sua autonomização. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

Gabinete de Apoio à Vitima – Espaço Bem Me Quero 

O GAV (Gabinete de Apoio à Vitima) desenvolve um trabalho em rede com a articulação de 

várias entidades públicas e privadas nacionais, no âmbito da proteção, atendimento, 

acompanhamento, encaminhamento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica, 

vitimas de violência doméstica. No próximo ano pretendemos continuar a prestar serviços nas 

várias áreas de atuação, nomeadamente: Informação Jurídica: informar e esclarecer pessoa 

vítima da violência doméstica dos seus direitos e das várias etapas dos processos judiciais 

(como sendo isso exemplo: o processo criminal, divórcio, a regulação das responsabilidades 

parentais, entre outros). 

Apoio Psicológico: suporte emocional, intervenção em crise, avaliação da situação de risco 

psicológico e o grau de sofrimento emocional; 

Apoio Social: apoio nas condições de habitação, educação emprego e formação profissional, 

Informação sobre recursos sociais existentes, Encaminhamento para casa de abrigo e 

acolhimento de emergência, quando justificável, mediante avaliação de risco. 

 

POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas  

O POAPMC tem por finalidade apoiar indivíduos ou famílias que se encontrem em situação de 

carência económica, através da distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira 

necessidade.  

O Centro Social de Paramos apoia cerca mensalmente cerca de 75 famílias (168 pessoas) das 

freguesias de Paramos, Espinho e Guetim.  

Para além da entrega regular de cabazes, são também realizadas medidas de 

acompanhamento a estas famílias, com o objetivo de as capacitar para a correta seleção dos 

géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade, para a prevenção do desperdício e a 

otimização da gestão do orçamento familiar 

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

de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. 
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 EQUIPA DE RUA S.M.A.C.T.E 

A Equipa de Rua SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) é uma resposta na área das 

dependências, eixo de redução de riscos e minimização de danos e cofinanciada pelo SICAD 

(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências). 

Para a sua execução conta com uma equipa técnica especializada constituída por 1 técnica 

superior de educação social (Coordenadora), 1 psicopedagoga, enfermeiros/as e 1 médica 

psiquiatra (cedida pela ARS Norte), para além da afetação parcial de 1 auxiliar de serviços gerais.  

A área primordial de intervenção é a saúde pública, numa visão pragmática e humanista do 

fenómeno das dependências no concelho de Espinho.  

Para 2022, mantém-se 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. 

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; 
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- 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; 

- 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= 150); 

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 pela DGS, decorrente da 

pandemia provocada pelo SARS-COV2): 
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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). 

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. 

Sabendo-se que em 2021 não foi possível avançar com o projeto-piloto de uma habitação 

partilhada (para um máximo de 5 residentes), por atrasos na cedência da habitação em causa 

por parte da Câmara Municipal de Espinho, lança-se esta expetativa para 2022 mantendo as 

negociações nesse sentido. 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. 

Ainda em 2022 será dinamizado pela equipa SMACTE o projeto Bem-Guardado, cuja descrição 

segue abaixo. 

Existe ainda expetativa da equipa conseguir negociar junto da CME a reabertura do Ponto-

Contacto Balneário Social em Espinho, encerrado no início da pandemia devido às instalações 

não cumprirem os requisitos da DGS. Para tal teremos que acompanhar também a evolução 

pandémica e as normas e orientações da DGS 

E, claro, manter-se-á o espirito dinâmico que carateriza este serviço e que sobrevive da 

procura incessante por novas respostas, por ir mais além e por estar onde as pessoas estão, 

acreditando nelas as vezes que for preciso. 



 

 

16 

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. 

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 2022 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. 

Prevenir +  

O Projeto “Prevenir +” pretende continuar a prevenir a violência doméstica e de género, 

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

vulneráveis. Assim, para 2022, está previsto continuar a desenvolver as seguintes atividades: 

 - Ações de sensibilização dirigidas a crianças e jovens - continuará a ser implementado, junto 

da comunidade escolar, sessões de sensibilização, com o objetivo de promover a aquisição de 

competências pessoais e sociais, bem como valores no âmb ito da igualdade de género e 

cidadania. Serão desenvolvidas nos dois Agrupamentos de Escolas do concelho, na Escola 

Profissional de Espinho e no Externato Oliveira Martins, abordando-se temas como a 

igualdade de género, a violência doméstica, a violência no namoro e o bullying. 

 - Ações de sensibilização dirigidas ao pessoal docente e não docente. Todos os anos, milhares 

de crianças e adolescentes são expostos/as à violência, quer nas suas casas e escolas, quer 

através dos meios de comunicação social, sendo que uma proporção significativa está exposta 

à violência doméstica. Uma vez que as crianças passam grande parte do seu tempo na escola, 

o pessoal docente e não docente encontra-se numa posição ideal para identificar 

precocemente estas situações e dar todo o apoio necessário, minimizando o impacto negativo 

a curto e longo prazo. Neste sentido, o projeto irá manter as sessões junto deste público-alvo 

com os seguintes objetivos: compreender a violência doméstica e o respetivo impacto nas 

crianças/jovens, reconhecer possíveis manifestações, formas de atuação, intervenção e 

sinalização, assim como informar sobre os recursos disponíveis.   
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 - Ações dirigidas a homens e mulheres. Estas pretendem prevenir o crime de violência 

doméstica junto do público em geral, promovendo uma cultura de não violência e de 

cidadania. Serão realizadas ações no sentido de informar, sensibilizar, prevenir e combater a 

violência contra as mulheres. Incidiremos, ainda, na sensibilização junto de 

pais/mães/encarregados/as de educação, pretendendo-se informar sobre a violência no 

namoro e o bullying. 

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 até então se encontrava desprovido deste tipo de intervenção especializada e 

tem contribuído para prevenir a violência doméstica e de género. De salientar que a 

importância deste projeto é também já conhecida nos concelhos limítrofes, tendo sido 

solicitada a colaboração do projeto Prevenir+ no concelho de Ovar.  

CLDS  

2022 será o último ano para a execução das atividades da 4.ª Geração do CLDS. À semelhança 

dos anos anteriores (2020 e 2021) continuaremos a apoiar famílias do concelho de Espinho, 

em particular aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, e que não são 

acompanhadas no âmbito de outras respostas e projetos, com maior incidência nas freguesias 

de Espinho e Anta/Guetim. 

O projeto contemplará, uma vez mais, a execução de cinco atividades que incluirão um 

conjunto de ações e iniciativas destinadas a pais/cuidadores com crianças e jovens.  

Se as condições atuais se mantiverem, e ao contrário das metodologias maioritariamente 

utilizadas nos anos anteriores por circunstâncias ditadas pela pandemia, apostaremos, 

sempre que possível e aplicável, na intervenção em grupo. 

Assim, no âmbito da atividade - Espaço Família -  continuaremos a apoiar as famílias na 

resolução de questões relacionadas com o acompanhamento do processo escolar de crianças 

e jovens, promovendo simultaneamente a dinamização de sessões no âmbito da 
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parentalidade positiva com foco no treino de competências para a resolução de desafios do 

quotidiano. 

Nas Oficinas da Família, apoiaremos as famílias na gestão da sua vida, favorecendo o acesso a 

informação, iniciativas e a programas/direitos sociais que contribuam para uma maior 

sustentabilidade do orçamento familiar e para uma cidadania mais ativa. Iremos, por exemplo, 

promover nas diferentes freguesias a Loja das Trocas, facilitando o acesso a bens essenciais, 

incentivando simultaneamente o espírito solidário na comunidade. 

Continuaremos a possibilitar que crianças e jovens - Crianças e Jovens Ativos - participem em 

atividades diferenciadoras que acontecerão em diferentes equipamentos e associações do 

concelho, promovendo a interligação entre as suas famílias e estas. São exemplo disso um 

“Boot Camp”, o campismo e a experimentação de diferentes modalidades desportivas.  

No Grupo de Pais e Filhos esperamos dar continuidade ao espaço de estudo apoiado, 

atualmente a funcionar com a colaboração de três voluntárias, disponibilizando apoio ao 

estudo a crianças e jovens em risco de insucesso escolar e prestando aconselhamento aos 

pais/EE em diferentes áreas (ex.: métodos de estudo, planificação do tempo)) que contribuam 

para um maior envolvimento parental e para a prevenção/minimização de situações de 

insucesso e absentismo escolares. 

Na atividade “Responsabiliza-te” continuaremos, com a participação de jovens voluntários/as, 

a investir na produção de vídeos que integrem a partilha de testemunhos que sirvam de 

incentivo a que outros jovens se envolvam em experiências e iniciativas de cidadania e 

voluntariado.  

2022 será, pois, um ano determinante no atingir das metas propostas no plano de ação, pelo 

que esperamos que as circunstâncias deste novo ano sejam facilitadoras para a sua execução, 

trazendo naturalmente benefícios para as famílias apoiadas pelo projeto.  
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Projeto “Uma Vida” 

O Projeto UmaVida é uma equipa de intervenção e acompanhamento psicossocial de pessoas 

em situação de sem-abrigo no concelho de Espinho que assegura a gestão dos casos 

concertados em NPISAE (Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do concelho de 

Espinho), através do contacto de rua, do atendimento formal, acompanhamento nas rotinas 

do dia-a-dia e inserção socioprofissional. É igualmente responsável por iniciativas que 

favoreçam o combate ao estigma que incide sobre a condição de sem-abrigo. 

Este projeto é financiado pelo Fundo Social Europeu (Norte2020) tendo uma duração prevista 

de 22 meses. O UmaVida iniciou no dia 01 de outubro de 2021 e pretende durante a duração 

do mesmo fazer o acompanhamento de 50 pessoas em situação de sem abrigo. A equipa é 

constituída por uma assistente social, uma educadora social e uma auxiliar de serviços gerais. 

Para o bom desenvolvimento do projeto foi afeto uma consultora/supervisora e uma técnica 

oficial de contas.  

As 3 atividades previstas são a triagem e acompanhamento psicossocial (co-construir um 

projeto de vida alternativo, apoio na resolução de exigências e dificuldades do dia-a-dia, ...), 

o acesso a bens de 1ª necessidade (apoio alimentar, apoio de acesso a consultas, mobiliário e 

eletrodomésticos, ...) e iniciativas de informação e de sensibilização (iniciativas dirigidas à 

comunidade local sobre o fenómeno da condição de sem-abrigo, tendo em vista a prevenção 

e o combate à discriminação). 

As nossas metas para o ano de 2022 são: 

- Identificar, triar e fazer a avaliação psicossocial de todas as pessoas em situação de sem-

abrigo identificadas no concelho de Espinho, garantindo o devido encaminhamento de pelo 

menos 32 pessoas, acompanhando e assegurando a gestão de caso; 

- Ajudar na regularização da documentação de 50% da população-alvo; 

- Promover educação para a saúde junto de todas as pessoas contactadas; 

- Encaminhar pelo menos 50% das pessoas para respostas da comunidade e assegurar a 

mediação com as estruturas; 
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- Conseguir que pelo menos 6 pessoas deixem de estar em situação de sem-abrigo e/ou 

integram o mercado de trabalho. 

- Distribuir roupas e agasalhos/cobertores por todas as pessoas identificadas em situação de 

sem-abrigo no concelho de Espinho; 

- Apoiar pelo menos 50% das pessoas acompanhadas em consultas de oftalmologia e medicina 

dentária; 

A aspiração máxima deste projeto é o investimento no ser humano, no processo motivacional 

para alteração da situação de vulnerabilidade e na procura ativa de “alternativa à rua". 

Porquê? Porque acreditamos que cada vida é UmaVida. 

 

Projeto Bem-Guardado 

O Projeto Bem-Guardado teve início em outubro de 2021, após aprovação de candidatura 

apresentada ao Programa Bairros Saudáveis (financiado pelo Ministério da Saúde) e a data 

prevista de término será a 31 de Agosto de 2022.  

Este projeto será dinamizado pela equipa do SMACTE, tendo como entidades parceiras a 

Câmara Municipal de Espinho, o CRI Porto Central (ARS Norte), SICAD, Delegação da Cruz 

vermelha Portuguesa – delegação Espinho e a Paróquia de Espinho. Para além disso contará 

com a consultoria e intervenção por Pares, através da colaboração voluntária de duas pessoas 

que estiveram em situação de sem-abrigo e que já participaram na construção da candidatura. 

Todos os anos são identificadas cerca de 40 pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) e os 

seus pertences são muitas vezes vandalizados e roubados, deixando as pessoas ainda mais 

vulneráveis e desprotegidas. Deste modo, os/as utentes verbalizavam à equipa SMACTE e às 

entidades parceiras a necessidade urgente da existência de um lugar onde possam guardar os 

seus bem pessoais. Foi a pensar na redução dos riscos inerentes à situação de sem-abrigo, que 

este projeto foi idealizado, disponibilizando um espaço seguro e abrigado a pelo menos 20 

pessoas em SSA. Assim, serão colocados, na paróquia de espinho, armários fechados, onde 

cada pessoa poderá guardar os seus pertences. Uma vez que os/as utentes realizam lá as suas 
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refeições, revelou-se ser o local mais estratégico e de frequência diária, permitindo algum 

conforto e acessibilidade facilitada.  

Deste modo, em 2022 o projeto Bem-guardado pretende atingir as seguintes metas: 

- Proporcionar a pelo menos 20 PSSA acesso a armários onde possam colocar os seus bens 

pessoais; 

- Aumentar a sensação de segurança em pelo menos 20 PSSA; 

- Promover educação para a saúde em todas estas pessoas, contribuindo para a prevenção de 

doenças infeciosas; 

- Distribuir a pelo menos 20 PSSA um kit de prevenção de covid-19, considerando a 

importância de prevenção, perante a situação pandémica em que nos encontramos; 

- Concretizar o acompanhamento e encaminhamento biopsicossocial de pelo menos 70% das 

pessoas contactadas, para outro serviço da rede local. 

No sentido de atingir os objetivos delineados para 2022, estão previstas as seguintes 

atividades: 

- Espaço Bem-guardado – Atribuição de armários individuais, onde as PSSA possam guardar os 

seus pertences e gestão da sua utilização. 

- Saúde Bem-guardada – Educação para a saúde a todas as pessoas abrangidas pelo projeto. 

- Distribuição do Kit “Bem-Guardado” – distribuição de um kit de prevenção covid-19 (3 

máscaras; 1 frasco de álcool-gel; toalhetes desinfetantes e termómetro axilar), para além de 

outros artigos de higiene e roupas, a todas as pessoas a quem for atribuído um armário. 

- Bem-Guardado em rede – Encaminhamento e mediação para com outras respostas 

biopsicossociais, sempre que as pessoas pretendam. 

Porque o foco do Centro Social de Paramos é as pessoas e o seu bem-estar, este projeto 

assenta na melhoria da qualidade de vida das PSSA do concelho de Espinho, que não se 

reveem nas respostas existentes e/ou que resistem em criar uma alternativa à rua. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2022 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL – 2022 

 

 

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 porque acreditamos que 2022 será um ano de estabilização, projetamos os valores a receber 

em cada uma das respostas, tendo em conta a realidade antes da pandemia. 

Notas CEP 2022
Vendas e Serviços Prestados 847 596,12
    Prestação de Serviços 1 844 596,12
    Joias e quotizações 2 3 000,00
Subsidios, doações e legados à exploração 1 092 670,57
   ISS - IP Centros Distritais 3 876 451,36
   Outros 4 216 219,21
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas 149 500,04
     Generos Alimenticios 5 89 602,17
     Materiais de Consumo 6 59 897,87
Fornecimentos e serv. Externos 7 256 319,79
Gastos com pessoal 8 1 396 487,39
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 9 78 152,21
Outros gastos e perdas 10 3 650,00

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 212 461,68

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz. 11 177 017,81

Resultado Operacional (antes de gastos de financ. e impostos) 35 443,87

Juros e rendimentos similares obtidos 12 60,00
Juros e gastos similares suportados 13 2 724,00

Resultado antes de impostos 32 779,87

Imposto sobre rendimento do periodo 0,00

Resultado liquido do periodo 14 32 779,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Previsional 2022
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Nas respostas de apoio à infância, esperamos que se mantenha o sentido crescente do número 

de inscrições que já se notou no final de 2021, pelo que estamos certos que em todas as respostas as 

frequências previstas em acordo serão alcançadas, ainda que na Creche a expetativa é de que no final 

do primeiro semestre do ano, também a capacidade esteja perto de ser atingida, o que resulta num 

aumento da mensalidade media praticada. 

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

mensalidades praticadas no ano anterior, ainda que continuemos a considerar uma redução do número 

médio de utentes, em especial na resposta de Centro de dia, que ainda não conseguiu recuperar os 

utentes perdidos durante a pandemia, com a domiciliação dos serviços. Assim para 2022, os valores 

previstos para cada uma das respostas serão os seguintes: 

 
   

2. Na rubrica Joias e Quotizações, prevê-se uma ligeira diminuição dos valores, 

acompanhando a tendência dos últimos anos, resultado da morte de alguns associados e da não entrada 

de novos. 

3. Para 2022 e tal como já foi referido acima, esperamos uma tendência crescente do 

número de utentes, ainda que esse crescimento não seja acompanhado por um aumento dos valores 

das contribuições da segurança social, uma vez que nos dois últimos anos, o ISS atribuiu 

comparticipações extraordinárias ás Instituições com vista a compensar a diminuição do numero de 

utentes em virtude pandemia. 

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

ano de 2022, 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” – 16.128,00€ - 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.  

Creche Educ. Pré- escolar Catl C. Dia SAD ERPI
143 087,40 € 131 824,96 € 67 120,00 € 88 334,80 € 93 517,20 € 320 711,76 €

Creche Educ. Pré- escolar Catl C. Dia SAD ERPI C. Comunit. SAAS
200 669,64 € 167 174,80 € 24 148,80 € 52 739,40 € 138 013,20 € 124 914,24 € 98 141,88 € 70 649,40 €
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- SMACTE  – 69.985,37€ - 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 + - 15.365,50€ - O projeto Prevenir +, tem o seu término previsto para Outubro de 

2022. 

- Clds – 30.647,22€ - 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. 

- POAPMC – 1.594,62€ 

- Projeto “Uma Vida” – 75.000,00€ - Este projeto teve inicio em Outubro de 2021, é financiado 

pelo POISE e uma duração prevista de 22 meses. 

- Programa “Bairros Saudáveis” – 4.998,00€  

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

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

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

cada resposta e da alteração de ementas. 

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 no ano 

de 2022, parte deste aumento também se fique a dever a custos com utentes do projeto “Uma Vida” e 

“Bairros saudáveis”. 

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

valores para 2022: 
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No ano de 2022 o aumento que se regista nesta grande rubrica, fica sobretudo a dever-se ao 

funcionamento de novos projetos que mesmo assim serão compensadas com descidas em algumas sub-

rubricas, nomeadamente em conservação e reparação, rendas e alugueres e eletricidade. 

8. Em 2022, voltamos a ter um aumento dos Custos com pessoal ainda que este resulte 

do inicio de novo projetos e como tal afetação de mais recursos humanos. 

Os gastos com pessoal para 2022 estão, por resposta social, distribuídos da seguinte forma: 

 

Fornecimentos e Serviços Externos 256 319,79

Serviços Especializados 122 161,24

Trabalhos Especializados 66 310,00

Publicidade e Propaganda 5 568,24

Vigilância e Segurança 1 600,00

Honorários 23 683,00

Conservação e reparação 25 000,00

Outros 0,00

Materiais 20 983,25

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 4 855,16

Livros e documentação técnica 0,00

Material de escritório 8 940,00

Artigos para oferta 6 468,09

Outros 720,00

Energia e Fluidos 67 994,80

Eletricidade 26 115,80

Combustiveis 13 570,00

Agua 5 059,00

Outros Fluidos 23 250,00

Deslocações, Estadas e Transportes 3 090,00

Deslocações, Estadas 3 090,00

Trabalhos de pessoal 300,00

Transportes de utentes 2 790,00

Outros 0,00

Serviços Diversos 42 090,50

Rendas e Alugueres 0,00

Comunicação 8 897,50

Seguros 11 883,00

Limpeza, Higiene e Conforto 21 310,00
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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 

Creche Jardim CATL
Custos com Pessoal 273 639,67 227 803,73 60 070,33
Remunerações Pessoal 222 599,39 184 853,46 48 519,16
Remunerações Certas 169 690,04 144 323,37 37 303,05
Remunerações adicionais 52 909,35 40 530,09 11 216,11
Enc. Sobre remunerações 46 982,11 39 404,21 10 118,75
Seguros 2 717,80 2 279,44 585,34
Outros Gastos com pessoal 1 340,38 1 266,63 847,08

C. Dia SAD ERPI
Custos com Pessoal 78 732,08 159 592,91 318 845,52
Remunerações Pessoal 63 339,25 128 843,61 247 981,07
Remunerações Certas 47 618,59 98 211,17 193 797,81
Remunerações adicionais 15 720,67 30 632,44 54 183,26
Enc. Sobre remunerações 13 331,35 26 951,81 54 033,69
Seguros 765,92 1 551,89 2 989,33
Outros Gastos com pessoal 1 295,55 2 245,60 13 841,43

C.C. Smacte SAAS Prevenir +
Custos com Pessoal 71 741,58 55 733,53 52 683,94 15 191,77
Remunerações Pessoal 58 206,64 45 192,40 42 939,72 12 342,44
Remunerações Certas 45 244,50 34 468,80 32 089,20 10 000,00
Remunerações adicionais 12 962,14 10 723,60 10 850,52 2 342,44
Enc. Sobre remunerações 12 370,06 9 656,97 9 170,81 2 619,90
Seguros 754,05 832,50 508,84 203,60
Outros Gastos com pessoal 410,82 51,66 64,58 25,83

CLDS Proj. CME NPISA
Custos com Pessoal 26 135,72 3 749,44 52 567,19
Remunerações Pessoal 21 422,28 2 982,33 42 740,52
Remunerações Certas 15 838,20 2 745,68 35 304,48
Remunerações adicionais 5 584,08 236,65 7 436,04
Enc. Sobre remunerações 4 409,78 767,11 9 207,34
Seguros 241,52 0,00 619,33
Outros Gastos com pessoal 62,14 0,00 0,00
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contribuições para o valor previsto. O aumento previsto para 2022 tem haver com a reposição das 

amortizações dos investimentos 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. O valor da rubrica gastos de depreciação e amortização irá em 2022 sofrer um aumento, 

resultado dos investimentos realizados e concluídos no final de 2021 e inicio de 2022. 

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

13. Prevê-se que a rubrica Juros e gastos similares suportados sofra uma ligeira diminuição, 

em virtude do termo de um contrato de factoring. 

14. O Resultado Líquido Previsional para o exercício de 2022, tendo em conta o normal 

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

32.779,87€ (Trinta e dois mil setecentos e setenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos) 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 


