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Pela presenta proposta o artº 2º dos Estatutos 
passará a ter a seguinte redação: 

 
 

ESTATUTOS  
DO  

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS 
 
 
 

Artigo 2º  

(Fins e áreas de atuação) 

1. O Centro Social de Paramos tem por objetivo contribuir para a promoção de todo e 

qualquer cidadão que recorra aos serviços da Instituição com o fim último de lhe ser 

satisfeita uma necessidade para o que se propõe desenvolver os seguintes fins e áreas 

de atuação: 

 

1.1 . Fins principais: 

a) Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo; 

b) Apoio à família; 

c) Apoio às pessoas idosas; 

d) Apoio à integração social e comunitária de jovens e pessoas adultas; 

e) Promoção do acesso a bens , informação e encaminhamento para estruturas de 

acompanhamento de pessoas em situação sem abrigo; 

1.2. Fins secundários: 

a) Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação 

de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência 

medicamentosa; 
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b) Educação e formação profissional dos cidadãos; 

c) Resolução dos problemas habitacionais da população; 

d) Promoção da igualdade de género e ou a prevenção e combate à violência 

doméstica; 

 

2. Para a concretização dos seus fins, propõe-se desenvolver as seguintes atividades:  

2.1. Os fins principais serão desenvolvidos através, entre outras, das seguintes áreas de 

atuação: 

a) Creche, Jardim de Infância e CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres);  

b) Centro de Dia, SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e ERPI – Estrutura 

residencial para pessoas idosas; 

c) Apoio à comunidade designadamente Centro Comunitário; 

d) Centro de alojamento temporário; 

e)  Equipas de Rua para pessoas sem abrigo; 

f) Ajuda alimentar; 

2.2. Os fins secundários concretizam-se através da dinamização de respostas sociais 

e/ou projetos financiados através de protocolos de cooperação com o ISS, candidaturas 

a programas europeus e a entidades públicas e privadas no âmbito da: 

a) Formação profissional;  

b) Resolução dos problemas habitacionais da população; 

c) Outras respostas de índole social, comunitário, educacional, cultural e 

recreativo. 

 
Paramos, 9 de Março de 2023 


