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INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Atividades Centro Social de Paramos para o ano de 2017 reflete o propósito da 

Direção em continuar a defender a excelência do serviço prestado por esta instituição e em 

cumprimento da sua missão, garantir assim a “satisfação das necessidades dos seus clientes, 

promovendo o potencial que há em cada individuo, de modo a torná-lo agente principal na 

prossecução do seu projeto de vida.” 

Neste contexto de compromisso com a exigência e a determinação na obtenção dos resultados 

pretendidos, o Plano de Atividades para 2017 representa uma referência formal no desenvolvimento 

de todos os recursos e atividades, traduzindo assim o compromisso da Direção e Colaboradores. 

O presente documento continua a representar o compromisso da Direção em assegurar uma 

gestão cuidada e rigorosa, de todos os seus recursos existentes, bem como o apontar para um novo 

plano estratégico capaz de redimensionar a Instituição, através de uma diversificação de receitas, com 

a aposta em atividades capazes de garantir uma maior sustentabilidade. 

A gestão estratégica dos recursos humanos é uma das questões mais delicadas com que nos 

deparamos, sobretudo, porque gerir pessoas significa lidar com expectativas, motivações e anseios de 

vária ordem. 

Nesse sentido, para que todos os trabalhadores se sintam comprometidos e envolvidos com 

as metas da instituição, e, dessa forma, reconheçam que o seu trabalho contribui para um objetivo 

maior e mais consistente, para 2017 iremos introduzir o processo de avaliação de desempenho de 

modo a definir, responsabilizar e monitorizar os objetivos individuais dos colaboradores.  

Para o ano de 2017, está prevista a reestruturação da resposta Centro Comunitário, para a 

qual, se espera que continue o acordo de cooperação, embora reavaliado e restruturado. 

A Instituição assenta numa visão organizativa dinâmica que se preocupa com os recursos 

humanos, físicos, financeiros, ambientais, bem como com os clientes, as famílias, a comunidade e os 

associados, sempre em busca da oportunidade de destacar e ser reconhecida como uma Instituição de 

Excelência. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

O Plano de Atividades 2017 é considerado uma ferramenta para as atividades a realizar e a 

definir caminhos e metas a atingir.  

A história de 36 anos impõe-nos responsabilidade e dinamismo acrescidos, no sentido de 

encontrar alternativas, de modo a que se prossigam e alcancem resultados cada vez mais positivos e 

satisfatórios. 

Assim, e assente numa política e estratégia de crescimento, inovação, coesão social e 

económica da instituição, traçamos os seguintes objetivos: 

• Desenvolver estratégias de consolidação das atuais respostas e apostar em novos projetos;  

• Angariar novos clientes e garantir a melhoria dos serviços prestados; 

• Valorizar o potencial estratégico dos Recursos Humanos;  

• Garantir uma gestão de compras cada vez mais eficiente;  

• Melhorar equipamentos e instalações, assegurando condições de segurança e higiene a 

colaboradores e clientes, promovendo o consequente bem-estar e a qualidade dos serviços 

prestados;  

• Fortalecer a relação de proximidade entre a Instituição e a comunidade envolvente;  

• Promover a eficiência energética da instituição, contribuindo assim para um ambiente mais 

saudável e sustentável; 

• Reforçar a sustentabilidade das estruturas da organização.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                    PLANO DE ATIVIDADES E CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2017 

4 

 

 

VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Visão 

Afirmar-se como uma Instituição Particular de Solidariedade Social de referência, inovadora, 

flexível, dinâmica, empreendedora, não só pela multiplicidade de respostas sociais que apresenta, mas 

também pela qualidade dos serviços prestados, tendo por objetivos principais o 

aumento/melhoramento da qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidade, aliada a um forte 

compromisso social. 

 

Missão 

A missão do Centro Social de Paramos consiste em desenvolver um conjunto de serviços que 

assegurem, com qualidade, a satisfação das necessidades dos seus clientes, promovendo o potencial 

que há em cada individuo, de modo a torná-lo agente principal na prossecução do seu projeto de vida. 

 

Valores 

O Centro Social de Paramos rege a sua conduta por um conjunto de valores e princípios, 

nomeadamente: Segurança, Confiança, Responsabilidade, Inovação, Transparência, Respeito pelos 

direitos humanos e pelo individuo, Criatividade, Qualidade, Ética e Responsabilidade Social. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

 APOIO À INFÂNCIA 

 

O Centro Social de Paramos através das suas respostas de apoio à infância promove uma 

educação personalizada e centrada na criança, respeitando as suas características individuais e a 

igualdade de oportunidades. Diariamente fomenta o seu desenvolvimento pessoal e social, com base 

em experiências de vida e numa perspetiva de educação para a cidadania. Para tal todas as todas as 

ações realizadas têm foco no desenvolvimento infantil, sendo planeadas não de forma isolada mas sim 

estruturadas e adequadas ao desenvolvimento físico, emocional, social e cultural de cada criança. 

A infância é constituída por três respostas sociais, nomeadamente creche, pré-escolar e catl, 

que se complementam, e nas quais são desenvolvidas atividades de desenvolvimento complementar: 

A creche (crianças dos 4 aos 36 meses) disponibiliza como atividade curricular o Babyoga e 

extracurriculares a Educação Física e a Educação Musical. 

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

Educação física (3/4/5 anos),Educação musical (3/4/5 anos) e Inglês (5 anos). Como atividades 

extracurriculares estão disponíveis os Karaté e a natação. 

Para o CATL (crianças dos 6 aos 10 anos) está definida como atividade curricular o Inglês (1º e 

2º ano) e o Karaté como atividade extracurricular. 

O CATL disponibiliza ainda o serviço de “ Férias Vivas” durante as férias de verão que é uma 

opção e solução de qualidade para muitos pais.  

No Ano letivo 2016/2017 o tema do projeto educativo é “ A Magia dos Contos Tradicionais ” 

que remete para o mundo da fantasia e do maravilhoso e que de forma estratégica provoca estímulos 

positivos nas crianças invocando-as proactivamente para a leitura, para o conto, para o faz de conta. 

Este projeto tem também como objetivos gerais perpetuar a identidade cultural, contatar com 

literatura oral, tradicional e para a infância, conhecer e contatar com literatura de outras culturas, 

promover hábitos de leitura, fomentar o gosto, o interesse e a preservação do livro, proporcionar o 

contato com o código escrito em textos manuscritos e impressos, compreender a finalidade e a 

funcionalidade da leitura e da escrita, bem como partilhar estratégias de leitura com a comunidade 

educativa. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Para além da comemoração de datas festivas e dias temáticos serão também realizadas visitas 

de estudo e outras ações que podem surgir de forma espontânea tendo em conta o Plano Individual 

de cada criança. De realçar, que todas as atividades desenvolvidas são, sempre que possível, 

enquadradas de acordo com o projeto educativo. 
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Datas festivas 

Dia de Reis (cantar as Janeiras dentro e fora da instituição), Carnaval (baile e desfile 

carnavalesco), Dia do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Festa e Passeio de Finalistas, 

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

Dias temáticos 

Dia Internacional dos direitos da Criança, Dia da Árvore, Dia Mundial do Teatro, Dia Mundial 

da Poesia, Dia Internacional do Livro Infantil, Dia Internacional da Família, Dia das bibliotecas, Dia 

Mundial dos Afetos, Dia Mundial da Alimentação, Dia do Pijama, entre outros.  

Visitas de Estudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

As visitas de estudo e passeios têm como objetivo permitir que as crianças tenham contato 

direto com diferentes locais e novas realidades, bem como promover o gosto pelas artes. Salientamos: 

Ida ao Cinanima, Casa da Música, Museu do Papel, Museu dos Lóios e Viagem de Finalistas (ainda a 

definir). 

As respostas da infância pretendem em 2017 continuar a desenvolver um trabalho que tem 

como base os afetos, a confiança a segurança, o desenvolvimento e bem-estar de todas as crianças 

em estreita ligação e cooperação com as famílias. 
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APOIO À 3ª IDADE 
 

Cada ser humano é único e possui características muito próprias. É essa especificidade que lhe 

confere diversas formas de se adaptar e lidar, com as diferentes fases da vida. O denominado “Outono 

da Vida”, não constitui exceção. Saber envelhecer é uma arte, nem sempre vivenciada pela primeira 

pessoa e comunidade circundante (familiares e amigos), de forma salutar e adaptativa. 

O avançar dos anos é muitas das vezes associado a palavras como declínio, perda de 

capacidades funcionais e cognitivas, muitas delas reais e evidentes e perante as quais é preciso atuar 

ou prevenir. Neste sentido é de primordial importância, o atendimento individualizado e personalizado 

dos idosos, familiares e cuidadores que procuram os nossos serviços.  

O apoio psicossocial e psicológico assume aqui uma importância vital para o equilíbrio pessoal 

e familiar. O Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P) do Lar S. José, encarado como uma estrutura 

aberta a utentes e respetivos familiares, prevê dar continuidade ao trabalho iniciado em 2010, 

mediante o desenvolvimento de um conjunto de estratégias nomeadamente: a consulta psicológica 

individual (efetivada quer a nível de instituição ou domicílio), englobando a realização de avaliações 

psicológicas, consultas destinadas a trabalhar questões muito específicas nomeadamente ao nível das 

alterações de comportamento, estados depressivos, apatia, imobilidade, bem como questões 

relacionadas com a estimulação cognitiva (vetor essencial face ao crescente número de utentes que 

integram esta estrutura e que se encontram em fase de demência), a definição de planos de 

intervenção e a dinamização de ações de sensibilização/esclarecimento/formação relacionadas com 

problemáticas inerentes à terceira idade. Traduzindo em números os objetivos da nossa intervenção 

para o ano que se avizinha, pretendemos acompanhar 8 idosos/famílias em consulta psicológica 

individual, 10 idosos ao nível da consulta de estimulação cognitiva, dinamizar uma ação de 

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

de formação para colaboradores.  

Com o processo de envelhecimento estão inerentes alterações funcionais que trazem 

limitações para a realização das tarefas diárias. Surgem as dores osteomusculares, as 

descompensações posturais, a perda de força e resistência muscular e aumenta o risco de queda.  

Deste modo, a Fisioterapia procura colmatar as condicionantes da 3ª Idade e otimizar as 

capacidades funcionais. Para atingir os objetivos propostos, realizar-se-ão classes de movimento, 

classes de hidroterapia, sessões individuais no lar e ao domicílio.  

Pretendemos manter 70% da autonomia funcional dos idosos integrados na Fisioterapia. 

Assim sendo a nossa ação no campo da saúde, terá como base a manutenção de uma relação 

positiva e empática com o idoso, para o seu bem-estar de forma a prevenir a doença e a promover a 

saúde. 

Para que estes objetivos sejam cumpridos, sempre que assim se justifique faremos sessões de 

sensibilização, manteremos parceria com os Centros de Saúde e todas as entidades da rede pública e  
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privada de saúde, para que todos os idosos estejam vacinados de acordo com o plano nacional de 

vacinação e para que sejam encaminhados e seguidos em consultas de especialidade. Dada a 

importância da toma de medicação e para evitar possíveis agravamentos do estado de saúde,        

espera-se que cerca de 85% dos idosos cumpra na íntegra o seu plano de medicação. Será estimulada 

a capacidade de autonomia, garantindo assim que cerca de metade dos idosos seja capaz de manter 

as atividades de vida diária. 

Com o cumprimento destas medidas, espera-se que não haja agravamento do estado geral de 

saúde em pelo menos metade dos idosos residentes no Lar. 

A otimização do estado nutricional dos idosos contribui significativamente para a diminuição 

da morbilidade e mortalidade, bem como para o aumento da qualidade de vida. 

Ao nível da nutrição e alimentação o importante é proporcionar refeições adequadas às 

necessidades dos idosos, promover o bom estado nutricional e adaptar a alimentação à situação clínica 

individual, consciencializando para hábitos alimentares saudáveis. 

Para atingir os objetivos propostos, serão elaboradas ementas adequadas às necessidades dos 

utentes, realizadas sessões de educação alimentar e realizada avaliação nutricional mensal, assim 

como prescrição dietética sempre que necessário. 

Pretende-se assim conseguir, que 70% dos idosos autónomos participe nas sessões de 

educação alimentar, garantir que 50% dos utentes realize uma alimentação adequada à sua situação 

individual e manter ou otimizar o estado nutricional de 50% dos idosos, basicamente o que se pretende 

é “que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento”. 

Em 2017, a Animação Sociocultural vai continuar a ser desenvolvida em conjunto com os 

outros serviços no sentido de contribuir para um estímulo permanente que conduza a um 

envelhecimento ativo e bem-sucedido da população. Em termos gerais, propõe-se estimular a 

participação dos utentes em ações do seu interesse, promover o desenvolvimento e a manutenção de 

interações gratificantes, valorizar percursos e histórias de vida, facilitar o processo comunicativo com 

o recurso às novas tecnologias ao nível da ação “Idosos na Net”, como estratégia 

facilitadora/reforçadora das relações ou laços familiares.   

De uma forma progressiva, pretende-se que os utentes sejam capazes de ocupar o seu tempo 

de uma forma útil e criativa, de exercitar o seu pensamento crítico, de desenvolver capacidades de 

iniciativa própria, aceitação e de respeito para com os outros, de promover momentos de alegria e de 

convívio, e de mobilizar conhecimentos construídos ao longo da vida. Para tal, serão dinamizados 

encontros interinstitucionais, e intergeracionais mediante a prossecução do projeto “Afetos 

Itinerantes”, sessões temáticas, passeios recreativos e visitas culturais, exercícios de dinâmica de 

grupos, atividades de natureza religiosa, jogos lúdico-pedagógicos, comemoração de datas festivas e 

oficinas diversas (escrita, expressão oral, culinária, artes plásticas, música e dança, estimulação 

sensorial…).  

A avaliação contínua das ações a implementar apresenta-se como uma componente 

fundamental no desenvolvimento deste plano, pois permitirá controlar, adequar e aperfeiçoar a 

intervenção. 
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CENTRO COMUNITÁRIO 

 

Em 2017, a atuação do Centro Comunitário (CC) assentará numa nova dinâmica de intervenção 

que incluirá, por um lado, serviços e atividades já existentes, integrando, por outro, 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. 

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

se-ão os serviços do Rendimento Social de Inserção (RSI) e o Gabinete de Apoio Psicológico (GAP). 

Quanto ao RSI, continuaremos a intervir numa lógica de proximidade descentralizada, tendo em 

funcionamento os três gabinetes de apoio (praia de paramos, centro comunitário e complexo 

habitacional da quinta de paramos). O modelo de intervenção terá como base a realização de 

atendimentos regulares, as visitas domiciliárias e a ativação de respostas complementares (serviços 

existentes no CC e no concelho). No âmbito do GAP serão contempladas as consultas de avaliação e 

intervenção com crianças, jovens e adultos, sessões de auto-ajuda para pessoas com problemas de 

foro emocional/cognitivo, apoio ao estudo e a articulação sistemática com as escolas do concelho. 

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 módulos de formação, vindo a ser tratados conteúdos nas seguintes temáticas: 

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

saúde mental, terceira idade, técnicas de procura ativa de emprego, entre outras. Serão criados no 

âmbito destas temáticas Guias e Memorandos, documentos gratuitos de acesso à comunidade em 

geral. 

A intervenção com crianças e jovens (6 aos 18 anos) será uma vez mais privilegiada, 

apostando-se essencialmente na promoção de atividades em períodos não letivos que decorrerão no 

CC, praia de Paramos e Complexo Habitacional da Quinta de Paramos. A título de exemplo serão 

dinamizadas festas e sessões temáticas, sessões de cinema, torneios desportivos interinstitucionais 

(ex.: futebol de rua) ateliers ocupacionais nas áreas artísticas e workshops em atividades radicais.  

Conforme vem sendo habitual e, de acordo com as solicitações dos agrupamentos de escolas 

do concelho de Espinho, esta resposta continuará a promover Sessões nas Escolas destinadas a alunos, 

professores e outros agentes educativos. Manterá também uma articulação estreita com estas 

entidades educativas, procurando, com as mesmas, combater o absentismo, abandono e o insucesso 

escolar.  

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

Habitacional da Quinta de Paramos, mantendo um acompanhamento de proximidade às famílias e 

assegurando o desenvolvimento de um conjunto de atividades. Em 2017, pretende-se, através da ação. 

“O Bairro Lá Fora” proporcionar o acesso a novas experiências dentro e fora do bairro e favorecer uma 

relação positiva entre os moradores e a comunidade local.  
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A ida a um estádio de futebol local, ida ao cinema, visita ao Castro de Ovil, a Quermesse 

Comunitária e a participação em atividades festivas da freguesia são algumas das propostas pensadas. 

No sentido de se assegurar a satisfação das necessidades alimentares de muitas famílias em 

situação de carência económica, o CC manterá todas as respostas de apoio alimentar, disponibilizando 

géneros alimentares e refeições quentes no âmbito dos seguintes programas: PEA - Programa de 

Emergência Alimentar; FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas e Banco 

Alimentar. Como complemento a estas respostas, propõe-se introduzir uma nova medida “Despensa”, 

através da qual se pretende favorecer o acesso gratuito e anónimo a bens alimentares, por um lado, e 

promover o envolvimento cívico e solidário da comunidade, por outro, sob a premissa “Tira o que 

precisas, dá o que podes”. Serão ainda disponibilizadas Consultas de Nutrição gratuitas, que incluirão 

medidas como avaliação do estado nutricional, prestação de assistência nutricional e prescrição 

nutricional.  

O CC será ainda a resposta gestora do projeto “Gira+”, que contempla um conjunto de 

atividades destinadas à comunidade educativa e que visam contribuir para a eficiência energética 

institucional e eficiência global da energia. 

Está ainda previsto a promoção de Iniciativas para a Comunidade destinadas à comunidade 

em geral e que decorrerão em diferentes contextos da freguesia. Através da dinamização de iniciativas 

como Campanhas de Sensibilização (ex.: “Beata no Chão, Não!” “Protege a Tua Pele”, “Não Abandone 

o seu Animal”, “Diz Não ao Bullying”, “Um Bem por um Afeto), Feira das Profissões, rastreios, ateliers 

e workshops ocupacionais em áreas diversas e comemoração de datas festivas, pretende-se 

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

à comunidade. 

O CC continuará a apoiar idosos em situação de isolamento, procurando, através do 

acompanhamento no domicílio e da promoção de atividades lúdicas e de convívio, minimizar os efeitos 

do isolamento e da exclusão social. 

Terá ainda disponível para a comunidade o Banco de Ajudas Técnicas que possibilitará a 

pessoas/famílias com dependência permanente ou temporária o acesso a equipamentos 

indispensáveis à sua autonomia e integração.  

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

habitabilidade adequadas para suprirem as suas necessidades de higiene pessoal, o CC disponibilizará 

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

complementares e serviço de lavandaria. 

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

das necessidades, poderão ser ajustadas estas e integradas novas atividades. 
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EQUIPA DE RUA S.M.A.C.T.E 

 

Ao abrigo do PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas), a Equipa de Rua SMACTE 

(Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) prevê dar continuidade até 31 de Dezembro de 2018 ao 

projeto aprovado em 2015. Nesse sentido, o Centro Social de Paramos, de acordo com os trâmites 

legais, está a preparar a proposta de continuidade que será remetida ao SICAD (Serviço de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), sabendo-se desde já que o CRI Porto Central 

(interlocutor da ARS Norte responsável pela monitorização e avaliação da equipa) deu parecer positivo 

para a prossecução do mesmo. 

Deste modo, em 2017 pretende-se dar resposta às 150 pessoas consumidoras de substâncias 

psicoativas, frequentadoras do concelho de Espinho, previstas em diagnóstico social. O 

desenvolvimento de ações com impacto (direto e indireto) na comunidade, no âmbito da Saúde 

Pública, continuará a ser uma preocupação no planeamento de atividades. 

O SMACTE mantém como objetivos gerais: - Promover a redução de riscos e minimização de 

danos associada aos consumos de substâncias psicoativas e às práticas sexuais; - Promover cuidados 

de saúde e de higiene; - Contribuir para a progressiva estruturação biopsicossocial da população-alvo, 

impulsionando a promoção da cidadania; e - Colaborar ativamente com a comunidade científica, com 

a comunidade local e com representantes com poder de decisão, com vista a incentivar o desenho de 

políticas das drogas mais eficazes e a promover uma perceção global positiva da RRMD (Redução de 

Riscos e Minimização de Danos). 

Com base nestas metas, ir-se-ão manter em funcionamento as seguintes ações: 

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

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

higiene); 

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

enfermagem, Programa de Substituição Opiácea, vacinação e rastreios (VIH/Sida, Hepatites, Sífilis e 

Tuberculose), terapêutica medicamentosa, avaliação e consulta médica, educação para a saúde e 

análises clínicas); 

3. Apoio psicossocial (triagem, apoio social, apoio psicológico, avaliação psicossocial, 

aconselhamento, encaminhamento, acompanhamento, apoio jurídico, acompanhamento ao 

local/mediação, serviço de lavandaria, e distribuição de roupas); 

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

informação e de serviços e ações de (in) formação e sensibilização junto da população-alvo, parceiros 

e comunidade). 

Enquadradas nas ações acima descritas planeia-se novamente a participação na Semana da 

Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social; na Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites; e a celebração  
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de datas comemorativas (Dia Mundial da Tuberculose, Hepatites, Saúde Mental, entre outras). O 

Ponto de Contacto – Balneário Social de Espinho será também assegurado nos moldes atuais. Em 2017 

dar-se-á ainda seguimento à Campanha “Doe Movimento à Saúde Pública”, através da ativação de 

contactos com potenciais patrocinadores e da avaliação de novas angariações públicas. 

No sentido de procurar novos caminhos e de manter o envolvimento e participação da 

comunidade, a equipa está a avaliar a possibilidade da criação de um Ponto de Contacto na cidade de 

Espinho, com vista ao rastreio comunitário de doenças infeciosas, à sinalização e encaminhamento de 

novos casos e ao acompanhamento da evolução do fenómeno das dependências de substâncias 

psicoativas no concelho de Espinho. Paralelamente, a equipa investirá, numa ótica de marketing social, 

na promoção de vídeos (com contributos de públicos diversos) e nas publicações periódicas nos 

diversos formatos da imprensa local nacional e internacional e nas plataformas virtuais. 

A Equipa de Rua SMACTE existe porque o Centro Social de Paramos promove a defesa dos 

direitos humanos, através do trabalho de proximidade, acessibilidade, complementaridade, 

pragmatismo e humanismo.  

Por tudo isto, a Equipa de Rua SMACTE aconselha: “ Previna, Rastreie, Trate de Si”. 
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CLDS – 3G “Espinho Vivo” – Eixo 3 

 

Alicerçada que se encontra a intervenção do CLDS 3G “Espinho Vivo” – Eixo 3, promovido pelo 

Centro Social de Paramos, entramos numa fase de reforço e consolidação da intervenção iniciada em 

novembro de 2015. 

Desta forma e para o ano de 2017, o Eixo 3 prevê a dinamização das ações previstas em sede 

de candidatura, nomeadamente a continuidade do trabalho desenvolvido ao nível do apoio às 

“Comissões de Moradores” já existentes (Bairro de Habitação Social de Paramos e Guetim), bem como 

à fomentação de outras ao nível dos Bairros de Habitação Social de Anta e Silvalde, como resposta a 

algumas das necessidades evidenciadas. A este nível, pretendemos atingir o envolvimento/implicação 

de 100 moradores e a criação de pelo menos mais uma “Comissão de Moradores” ou Associação 

Temática ou Juvenil. Este trabalho será preconizado mediante a realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento, avaliação, estabelecimento de planos de Intervenção bem como de sessões de 

sensibilização. 

No que concerne à ação “Viver no Bairro”, prevemos abranger uma média de 400 

beneficiários, residentes dos diferentes Bairros de Habitação Social do concelho, mediante a 

preconização de um conjunto de atividades lúdicas, desportivas, culturais, artísticas, recreativas e 

formativas, nomeadamente: a comemoração de datas específicas (“Dia do Bairro”, “Dia do Vizinho”, 

“Dia Mundial da Criança”, entre outros), organização de eventos culturais, desportivos, sessões de 

sensibilização, comemoração da quadra natalícia, entre outras. 

Reportando-nos agora à ação “Identificar para Apoiar”, pretendemos desenvolver um 

trabalho exaustivo ao nível do aprofundamento da intervenção desenvolvida por 10 

associações/instituições concelhias (levantamento de necessidades e recursos). Com que objetivo? 

Com o intuito de “Apoiar e Divulgar”, ação direcionada para a divulgação/promoção/apoio no 

desenvolvimento de atividades promovidas pelas mesmas. Para atingir o objetivo pretendido iremos 

proceder à criação de uma rede de articulação com outras entidades, comissões, associações, bem 

como à publicação de uma newsletter periódica. À semelhança da ação anterior, prevemos igualmente 

apoiar 10 instituições. 

Na sequência de todo este trabalho desenvolvido com e para as instituições concelhias, o CLDS 

3G “Espinho Vivo” – Eixo 3, irá promover o desenvolvimento de mais uma ação, apelidada de “Retrato 

Social”. Esta última constituirá uma mais-valia para as instituições e associações do concelho, uma vez 

que através da dinamização de uma “Feira de amostras e saberes”, servirá de impulsionador para o 

trabalho e as atividades desenvolvidas pelas mesmas. Esta feira encontra-se calendarizada para os 

meses de março/abril e abrangerá cerca de 10 instituições. 

Igualmente prevista neste projeto, encontra-se a intervenção direcionada para os séniores, 

através da preconização de uma ação muito específica, o “ Focus Group Sénior”. O mesmo contempla 

a realização de ações (sessões de esclarecimento e sensibilização, p.e.), que apoiem na criação, 

implementação e desenvolvimento de grupos de discussão, como forma de partilha, identificação de  
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necessidades, interesses e motivações deste grupo específico. O ano de 2017 prevê o desenvolvimento 

de uma intervenção concertada e direcionada a esta população, prevendo a abrangência de 30 

beneficiários.  

Para além dos séniores, as pessoas com deficiência e seus cuidadores, também terão o seu 

espaço ativo de participação mediante o envolvimento na ação “Gabinete de Apoio ao Sénior, Pessoa 

com Deficiência e aos Cuidadores Informais”. Este gabinete, a funcionar de forma itinerante, 

continuará de portas abertas em locais estratégicos das 5 freguesias do concelho de Espinho, 

procurando apoiar, orientar, encaminhar e esclarecer todos aqueles que o procuram, para as 

estruturas mais indicadas, levando em linha de conta as necessidades identificadas. Para o próximo 

ano, pretendemos abranger cerca de 15 beneficiários. 

A atualização do “Guia de Recursos, Respostas de Apoio ao Sénior, Pessoa com Deficiência e 

aos Cuidadores Informais” é outra das ações deste projeto às quais pretendemos dar continuidade 

em 2017, prevendo a abrangência de 120 beneficiários. 

Por fim e não menos importante, prevemos atuar numa área muito específica e sobre a qual 

ainda muito há a descobrir, a área da deficiência, mediante o desenvolvimento da ação “Identificar 

para Conhecer”. Pretendemos através da mesma, proceder à atualização dos dados referentes a esta 

população, identificando-a e caracterizando-a, mediante a aplicação de um questionário de 

caracterização a ser aplicado por um conjunto de voluntários, os quais serão alvo de uma formação 

prévia. O ano de 2017 contemplará assim a abrangência de 200 beneficiários.  
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RLIS - Rede Local Intervenção Social 
 

 

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

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

de Espinho, Guetim e Paramos, que decorrem de recomendações e medidas de política nacionais e 

europeias de combate à pobreza e exclusão de populações socialmente vulneráveis e de promoção da 

cidadania, desenvolvimento e coesão social.  

O Atendimento Social é uma resposta qualificada e personalizada ajustada às necessidades do 

individuo/família 

O Acompanhamento Social é um apoio técnico especializado e continuado com vista à 

prevenção e resolução de problemas socias. 

Através destes serviços promove uma intervenção articulada e integrada de entidades com 

responsabilidade na ação social para a melhoria das condições de vida e bem-estar dos cidadãos, com 

vista à inclusão e reforço da coesão social. 

Assim em 2017, a equipa da RLIS visa, através de um atendimento e acompanhamento social 

de primeira linha, responder de forma eficaz a situações de crise e/ou de emergência social com vista 

á prevenção e resolução de problemas sociais desenvolvendo, para tal, as seguintes atividades: 

1) Atendimento, Informação e Orientação - Atuação concertada de proximidade 

com as pessoas/famílias tendo em conta os seus direitos, deveres e responsabilidades, bem 

como dos serviços adequados à situação e respetivo encaminhamento, caso se justifique 

2) Acompanhamento - Assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e 

resolução de problemas sociais de cada pessoa e família. 

3) Informação - Prestação de informação detalhada sobre a forma de ter acesso 

a recursos, equipamentos e serviços sociais que permitam às pessoas/famílias o exercício dos 

direitos de cidadania e de participação social 

4) Atribuição de Prestações - Após uma avaliação técnica cuidada, são atribuídas 

prestações de carácter eventual com a finalidade de colmatar situações de emergência social 

e de comprovada carência económica. 

5) Planeamento e Organização - Toda a intervenção social que é realizada 

implica o planeamento e organização da mesma para que seja eficaz. Assim, é necessário que 

este planeamento seja realizado com todas as intervenções efetuadas. 

6) Contratualizações -Compromisso escrito realizado com a pessoa/família que 

articula um conjunto de ações de inserção social, com vista a promover a autonomia pessoal, 

social e profissional, passando pelo fortalecimento das suas redes de suporte familiar e social 

e favorecer responsabilidade e desenvolvimento social promovendo a prevenção de condições 

de vulnerabilidade e exclusão social. 
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7) Coordenação e Avaliação das ações contratualizadas  

 Os técnicos da RLIS, após efetuarem uma contratualização, fazem a supervisão da mesma para 

garantir que estão a ser cumpridos os requisitos estabelecidos. Sempre que se justifique uma 

intervenção complementar são acionadas em parceria, outras entidades ou setores da comunidade 

vocacionadas para a prestação de apoios, nomeadamente educação, justiça, emprego e formação 

profissional.  

A RLIS pretende em 2017 dar continuidade a uma ação social compreensiva, integrada e 

concertada de proximidade tendo por base os seguintes objetivos: 

- Informar, orientar e acompanhar; 

- Apoiar situações de vulnerabilidade social; 

- Prestar apoio especializado e continuado no processo de inserção social; 

- Reforçar as competências pessoais e familiares dos cidadãos; 

- Mobilizar e potenciar os recursos locais;  

- Promover a autonomização das pessoas ao nível social e profissional. 

 

RLIS Espinho – “Existimos Porque Pensamos em Si”. 

 

 

 

 

PROJETO “NA ESCOLA TENHO TUDO” 
 

No âmbito de um Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Espinho o Centro 

Social de Paramos continuará no ano 2017 e no que respeita a este plano de atividades, mais 

concretamente de Janeiro a Junho, um programa de apoio às aulas do ensino especial do pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico, que decorrerá nos agrupamentos de escolas Dr. Manuel 

Laranjeira e Dr. Manuel Gomes de Almeida. 

 

 

 

 



 

                    PLANO DE ATIVIDADES E CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2017 

17 

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 

         

Demonstração de Resultados Previsional - 2017 

 

 

 

 

 

 

Notas CEP 2017

Vendas e Serviços Prestados 1 708.669,27

Subsidios, doações e legados à exploração

   ISS - IP Centros Distritais 2 742.014,66

   Outros 3 223.663,77

Variação nos inventarios da produção

Trabalhos para a propria entidade

Custo Mercadorias Consumidas 4 135.000,00

     Generos Alimenticios 107.000,00

     Materiais de Consumo 28.000,00

Fornecimentos e serv. Externos 5 234.150,00

Gastos com pessoal 6 1.242.187,52

Ajustamentos de inventario

Imparidade de dividas a receber

Provisoes

Provisoes especificas

Aumentos/Reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 7 59.600,00

Outros gastos e perdas 8 3.500,00

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 119.110,19

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz. 9 175.026,08

Resultado Operacional (antes de gastos de financ. e impostos) -55.915,89

Juros e rendimentos similares obtidos 10 1.000,00

Juros e gastos similares suportados 11 2.600,00

Resultado antes de impostos -57.515,89

Imposto sobre rendimento do periodo 0,00

Resultado liquido do periodo 12 -57.515,89
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Notas: 

 

1. O valor contemplado na rubrica de vendas e serviços prestados diz respeito ao valor 

das mensalidades e outros serviços diretamente relacionados com a atividade da Instituição, que se 

espera vir a receber no ano de 2017, do conjunto das respostas comparticipadas pelos utentes. O 

cálculo teve por base o valor médio das mensalidades recebidas em 2016 e o número médio de utentes 

que é previsto frequentarem as diversas respostas ao longo de 2017. De referir por exemplo, que na 

resposta de creche o nº médio de utentes, no mês de setembro, pode descer cerca de 30% em relação 

ao número de utentes que se verificaram em Maio ou Junho, ainda que em todas as outras respostas 

não seja suposto que esta variação se verifique. De referir ainda que os cálculos apresentados têm que 

respeitar o número máximo de utentes previstos para a capacidade da Instituição, pelo que durante o 

ano de 2017, prevemos já ter aumento da capacidade de CATL para 55 crianças e tendo por isso esse 

número sido já contemplado nas previsões. Tendo em conta o exposto, e tendo por base o ano de 

2016, poderemos esperar uma melhoria do valor de “vendas e serviços prestados” devido a um melhor 

desempenho financeiro das respostas de Creche, CATL e ERPI. 

 

2. No que diz respeito aos valores que se preveem receber da segurança social, apenas 

podemos contemplar o número máximo de utentes abrangidos pelos acordos que estabelecemos com 

este organismo público. Assim sendo, mantém-se os 55 utentes na creche, 66 em jardim-de-infância, 

40 em CATL, 40 em centro de dia, 30 em SAD e 24 em ERPI. Prevemos ainda o valor mensal fixo para o 

centro comunitário e nas cantinas sociais o acordo está agora nas 25 refeições diárias. 

 

3. Nesta rubrica inclui-se os valores a receber: 

- Instituto Emprego e Formação Profissional – 12.713,77€ - Valor relativo a 2 estágios 

profissionais que iniciaram em novembro de 2016 e se prolongarão até agosto de 2017 e 1 CEI, sendo 

que estes já se encontram aprovados. Estão ainda contempladas 2 candidaturas a CEI para Ajudantes 

de Ação Educativa e auxiliares de serviços gerais que se esperam vir a ser aprovadas no início de 2017. 

- Instituto Turismo Portugal – 5.000,00€ 

- Projeto “Na Escola Tenho Tudo” – 14.900,00€ - 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. No âmbito deste, está previsto a afetação de uma 

terapeuta da fala 25h de semana, um psicólogo e um fisioterapeuta 17h e 15h por semana 

respetivamente. A contrapartida destes valores, ou seja os encargos deste projeto estão refletidos na 

conta de Custos com Pessoal, pois dois dos técnicos parcialmente afetos a este projeto pertencem aos 

quadros da Instituição, e os custos com a terapeuta da fala estão previstos na conta de fornecimentos 

e serviços externos. 
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- Rede Local de Intervenção Social (RLIS) – 97.000€ - Projeto financiado na sua totalidade pelo 

Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. O valor aqui 

registado terá como contrapartida as rubricas de custos com pessoal, gastos de depreciação e de 

amortizações e fornecimentos e serviços externos. 

- Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) – 26.700€ - Projeto desenvolvido em 

parceria com a ADCE e financiado pelo Instituto da Segurança Social e que terá também como 

contrapartida as rubricas de custos com pessoal, gastos de depreciação e de amortizações e 

fornecimentos e serviços externos. 

- SMACTE  – 67.350€ - 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. 

4. Á semelhança de 2016 a rubrica 61 – Custo dos inventários vendidos e das matérias 

consumidas continuará a registar não só os custos com as matérias-primas, nomeadamente géneros 

alimentares, mas também os custos com materiais de consumo, nomeadamente medicamentos e 

artigos de saúde, fraldas e pensos, consumíveis destinados ao uso clinico e vestuário de utentes, 

nomeadamente babetes. 

5. O cálculo dos FSE para 2017 tiveram por base os valores médios dos primeiros nove 

meses de 2016, ainda que algumas rubricas tenham obrigatoriamente que sofrer alterações devido a 

projetos a desenvolver e a opções que são tomadas para um melhor funcionamento da Instituição, 

nomeadamente a rubrica honorários que para além dos custos inerentes ao desenvolvimento dos 

vários projetos conta no próximo ano com os custos relativos aos colaboradores independentes que 

desenvolvem a sua atividade no CATL. Para além destas não se preveem grandes diferenças em relação 

aos valores que habitualmente se têm registado. 

6. Em 2016 a estrutura dos custos com pessoal sofreu algumas alterações devido ao início 

de dois novos projetos que fizeram com que alguns colaboradores passassem a exercer novas funções, 

também a algumas baixas médicas que se prolongaram e ao acordo de rescisão com algumas 

colaboradoras com mais anos de serviço, o que fez com que tivessem que ser admitidos novos 

colaboradores para fazer face a esses lugares deixados vagos. 

Assim, o que se espera em 2017 é uma estabilização do quadro de pessoal afeto a cada uma 

das respostas, sendo que se encontram já previstas as necessidades temporárias que advêm do gozo 

de férias, de eventuais baixas médicas temporárias, entre outros.  

Assim, os custos com pessoal apresentados inclui as remunerações certas afetas aos 

colaboradores, estagiários e beneficiários dos contratos emprego inserção, subsídio de alimentação, 

de férias e de natal, diuturnidades, complementos de coordenação, encargos com a segurança social, 

seguros, trabalho noturno e eventuais compensações por cessão de contrato de trabalho.  
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7. Na rubrica Outros Rendimentos e Ganhos estão previstos os valores a receber a título 

de rendas, descontos de pronto pagamento obtido, reposição de amortizações e recuperação de 

encargos, tendo estes valores sido calculados com base nos valores de 2016.  

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

atribuídos e impostos. 

9. O valor previsto de gastos de depreciação e amortização contempla não só as 

amortizações dos equipamentos já adquiridos em anos anteriores a 2017, mas também e tendo em 

conta que está previsto para Abril de 2017, o investimento num miniautocarro que será afeto às 

respostas da infância, a respetiva amortização na proporção dos 8 meses que serão de uso do 

equipamento no ano de 2017. Todos os restantes investimentos prevê-se que apenas estejam 

concluídos muito próximo do final do ano, pelo que não foram tidas em conta neste orçamento as 

amortizações dos mesmos. 

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

11. Gastos inerentes aos financiamentos bancários contraídos nomeadamente para 

reabilitação do edifício onde funcionam as respostas de intervenção comunitária e aquisição das 

viaturas do SAD. Prevê-se um aumento desta rubrica, tendo em conta o recurso ao crédito para 

aquisição do mini - autocarro. 

 

12. O resultado líquido previsto para o ano de 2017, tendo em conta o normal 

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

57.515,89€ (Cinquenta e sete mil, quinhentos e quinze mil e oitenta e nove cêntimos negativos). 
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Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Subsídios Outros

Financiam. Financiam.

(A) F.S.S. Outros (B) Euros

Investimentos Previstos

      Obras de ampliação do lar de idosos S. Jose - 1ª Fase 80.000,00 80.000,00

      Obras de ampliação do lar de idosos S. Jose - Lavandaria 50.000,00 50.000,00

      Equipamento Lar S. José 20.000,00 20.000,00

      Miniautocarro para transporte de crianças 120.000,00 120.000,00

      Obras de conservação e reparação no edificio sede 25.000,00 25.000,00

TOTAL 295.000,00 € 295.000,00 €

Desinvestimentos

0,00 € 0,00 €

Valores

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

2017

Orçamento de Investimentos 

TOTAL

Orçamento de Desinvestimentos
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
 

 


