1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório de atividades e contas tem por objetivo dar a conhecer as atividades
desenvolvidas em 2015 pelo Centro Social de Paramos nas áreas de apoio à infância, terceira
idade e intervenção comunitária, através das respostas - creche, pré-escolar, catl, centro de
dia, ERPI, serviço de apoio domiciliário (SAD), centro comunitário, comunidade de inserção,
equipa de rua SMACTE, projeto idosos & companhia e o programa CLDS – Contratos locais de
desenvolvimento social – Eixo 3.
Para além de apresentarmos o que foi a dinâmica da instituição ao longo do ano 2015, que
teve sempre em vista a implementação de políticas e práticas de referência na qualidade e
inovação das respostas sociais prestadas, e articuladas de forma próxima com a comunidade
educativa, social e comunidade em geral, continuamos a identificar dificuldades e
constrangimentos, não descurando os nossos propósitos subjacentes à garantia da
sustentabilidade futura.
Numa leitura atenta ao relatório e contas que apresentamos infere-se que a execução
orçamental apresenta constrangimentos, também, por alguns fatores de imperativos legais.
Assim o resultado líquido em 2015 apurou-se negativo de 73.929.73 €.
Apesar de já estarem previstos e devidamente calculados resultados negativos na conta de
exploração previsional do ano de 2015, os gastos tiveram ainda um acréscimo de cerca
33.000,00€, proveniente da atualização com retroativos dos salários dos nossos funcionários e
ainda a subida do ordenado mínimo nacional.
Para além disto, houve a necessidade e obrigatoriedade de reformular o quadro de pessoal e
suas categorias, em prejuízo dos prestadores de serviços, razão pela qual também se deu um
acréscimo dos valores de referência.
O acréscimo do número de camas na ERPI (seis) e para as quais não existe acordo de
cooperação com a segurança social, não cumpre com as receitas necessárias para cobrir as
despesas, sendo outra razão que leva a este aumento do défice.
À semelhança do que se verificou no ano anterior e apesar de todos os esforços e novas
medidas assumidas, para não aumentar os gastos estruturais e fixos, a crise económica e
financeira que o país ainda continua a atravessar, que agravou e continua a agravar a situação
de muitas famílias nos últimos anos, muito em particular no último ano devido aos cortes que
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se verificaram nos seus orçamentos familiares, afetaram, naturalmente e como era expectável,
a Instituição.
Durante este período, levamos a cabo alguns investimentos, dos quais salientamos a
reformulação e adequação dos serviços administrativos a um funcionamento transparente,
bem como a cobertura e pala para o acesso das crianças à Instituição quando chegam de
autocarro e chove.
Continuamos a juntar e a homenagear os sócios na sessão comemorativa do trigésimo quinto
aniversário, realizamos a caminhada da família com grande sucesso e um elevado número de
participantes, demos continuidade à Feira das Profissões que continua a crescer e a ser uma
referência do dinamismo do Centro Social de Paramos no concelho.
Adequamos os estatutos à nova realidade legal.
Apesar das adversidades muitos foram os que nos continuaram a prestar a sua cidadania
direcionada para a nossa instituição, demonstrando dessa forma, a sua confiança no nosso
trabalho e a quem prestamos o nosso reconhecimento.
Acreditamos assim poder continuar a crescer, contando continuamente com todos quantos de
forma generosa e desinteressada, continuam a acreditar no Centro Social de Paramos e na
missão que a instituição prossegue.
Com proximidade e parceria temos como meta a sustentabilidade e continuidade desta
instituição que desde 1980 trabalha em prol do bem-estar e qualidade de vida do ser humano,
respeitando-o.
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2- EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE
Creche, Jardim de Infância e CATL

A família e a escola formam uma equipa onde ambos seguem os mesmos princípios e critérios,
bem como, a mesma direção em relação aos objetivos que ambos
desejam atingir.
O ano 2015 de janeiro até julho demos continuidade ao projeto
educativo “Crianças saudáveis adultos felizes”, sendo que a partir de
setembro com o arranque do novo ano letivo iniciamos um novo
projeto educativo, intitulado Histórias e Contos Tradicionais dividido
por três anos letivos e neste primeiro a ano vamos viver “ A Magia das
Histórias Portuguesas”.
Durante o ano de 2015, e no âmbito dos projetos educativos referidos desenvolvemos várias
atividades das quais destacamos:
Para valorizar as tradições e aprender as histórias inerentes a esta época as crianças finalistas
do centro social foram cantar as janeiras pela comunidade educativa envolvente.
O dia dos afetos não foi esquecido como forma a desenvolver o espírito de convívio, de
respeito pelos outros, de amizade e acima de tudo reconhecer a importância dos afetos.
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A semana trapalhona foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar o espirito de humor e
de crítica e fomentar a criatividade e imaginação das crianças. Para cada dia foi escolhido um
tema que foi seguido a rigor, nomeadamente o dia da trapalhada, do azul, do penteado, do
desporto ao dia da fantasia.

Em março comemoramos o dia do pai, um meio de promover uma tarde onde pai e filho(a) se
juntaram, conviveram e fortaleceram laços. As crianças durante a semana anterior decoraram
um avental para oferecer aos pais e no dia da festa realizamos um workshop de culinária – pais
& filhos aprenderam a fazer pizzas caseiras, degustando-as em seguida.
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Para promover o contacto com o exterior e a natureza e sensibilizando para a importância de
plantar, manter e respeitar as árvores as crianças das três respostas sociais plantaram três
árvores de fruto no nosso espaço exterior, comemorando assim o dia da árvore.

As crianças dos 4 anos no dia do teatro dramatizaram a história da carochinha para as
restantes salas do pré-escolar e as educadoras e ajudantes de ação educativa da creche
dramatizaram a história do coelhinho branco para as crianças de creche com o objetivo de
promover momentos de fantasia e de “faz de conta”, bem como desenvolver a capacidade de
raciocínio e memória.
No mês de abril no dia mundial da dança, proporcionamos às crianças um espetáculo de
dança. Convidamos a professora de ballet que juntamente com outra bailarina nos
deslumbraram com os seus passos e nos envolveram na magia da dança.

Á semelhança do dia do pai, o dia da mãe foi celebrado com a oferta de um avental decorado
pelo seu filho e com um workshop de mocktails, ou seja, bebidas sem álcool. No final das
apresentações mães e filhos saborearam os mocktails e levaram as receitas em forma de
pergaminho para casa.
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Em maio comemoramos o dia internacional do enfermeiro para mostrar a importância destes
profissionais na prestação de cuidados de saúde, convidamos um enfermeiro da instituição
para junto das crianças do pré-escolar e CATL explicar a importância das vacinas e cuidados de
saúde básicos.
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A caminhada da família foi um marco muito importante este mês, não só por criar momentos
de convívio entre famílias, mas também por envolver os três edifícios do centro social e
comunidade educativa envolvente.

Um dos dias mais importantes vividos na infância é sem dúvida o dia mundial da criança e este
ano não foi exceção, entre brincadeiras no insuflável, pinturas faciais, murais colocados no
exterior, almoço diferente e gelado como sobremesa sendo também presenteadas com um
avental. Fica marcado mais um dia repleto de diversão e bem-estar.
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As crianças dos 4 e 5 anos fizeram a viagem de finalistas até Lisboa e visitaram o jardim
zoológico, uma viagem que certamente para algumas delas ficará na memória como um dos
grandes momentos vividos nesta casa.

Também os finalistas do CATL viajaram à Magikland onde a magia aconteceu entre a savana
africana, o mundo da confusão, a aldeia medieval, far-west e o refúgio dos piratas. Assim se
promoveu o convívio entre amigos, entre colegas e se encerrou mais um capítulo de boas
memórias na história destes finalistas no CSP.

Para marcar com alegria o fim de uma etapa escolar a festa de finalistas realizou-se no final do
mês de junho para os familiares e amigos das crianças dos 5 anos e 4º ano respetivamente.
Nesta noite mágica e com muito trabalho prévio as crianças atuaram para os pais. No final
foram ainda surpreendidas pelos mesmos com atuações maravilhosas e criativas.

8
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Já depois da praia e para encerrar o ano letivo 2014-2015 tivemos a nossa habitual festa de
fim de ano, onde as crianças desde os 2 anos até ao 4º ano e também os professores das
atividades extracurriculares nos maravilharam com os seus números, resultado de um ano de
trabalho intenso. Este final de tarde acabou com um convívio e animação onde reinou a alegria
e boa disposição.
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Para iniciar este novo ano letivo 2015-2016 em outubro os padrinhos de afeto vieram dar as
boas-vindas às crianças do pré-escolar, de forma a estimular o contacto entre gerações fora do
contexto familiar, rompendo o isolamento social do idoso e fomentando o respeito das
crianças pelo mesmo. Assim se partilharam afetos.

Ainda durante este mês o dia mundial da alimentação não foi esquecido. Como tal, realizamos
a habitual feirinha de outono com produtos biológicos cedidos pelas nossas funcionárias, bem
como diversas compotas e doces de outono realizados pelas crianças nas salas de atividades.
Aproveitamos ainda este tema para explorar a roda alimentar e promover hábitos de higiene
alimentar.
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Em novembro e para reviver e valorizar tradições o S. Martinho as crianças dos 5 anos
apresentaram o teatro da “Lenda de S. Martinho” para os colegas da creche e pré-escolar e em
seguida fizemos a fogueira no espaço exterior juntando-se a nós as crianças do CATL.
Acabamos este dia como manda a tradição todos enfarruscados com a “cara cheia de carvão”.

Ainda em novembro assinalamos o dia do pijama que tem como objetivo relembrar os direitos
das crianças. Um dia vivido de forma intensa, não só pelas crianças mas também pelas
funcionárias vestidas a rigor. O momento preferido de todos é depositar na “casa do pijama”
os donativos recolhidos que vão contribuir para ajudar a mudar a realidade das crianças em
risco do nosso país.
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Durante o mês de dezembro a resposta da infância realizou as decorações de natal com
material reciclado e festejou o Natal no CSP com as crianças da creche. Para as crianças do
pré-escolar, CATL a festa realizou-se no cineteatro António Lamoso, onde estas foram as
protagonistas, cabendo às do 2º ciclo a responsabilidade da apresentação do espetáculo. Este
ano projetamos o cenário para as diferentes atuações, o que abrilhantou e dinamizou ainda
mais a nossa festa.
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Na semana seguinte inverteram-se os papéis e foi a vez dos grupos do pré-escolar
nomeadamente, os 4 e 5 anos serem os espectadores, que assistiram ao espetáculo musical
da Frozen. E a avaliar pelos sorrisos nos seus rostos valeu a pena!

Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Lar de Idosos

O tema “Crianças Saudáveis – Adultos Felizes (Alimentação saudável e atividade física) ” teve
continuidade no Plano de Atividades de Animação de 2015.
Este plano contou com a planificação, preparação e desenvolvimento de 67 atividades. As
áreas de intervenção passaram por concretizar ações lúdicas e recreativas (16), culturais (9),
sociais (3), interinstitucionais (6), intergeracionais (3), religiosas (7), intelectuais e formativas
(5), técnico-pedagógicas (5), desportivas (4), saúde (6) e nutrição (6), sendo as três últimas
desenvolvidas em parceria com a equipa multidisciplinar das respostas de apoio à Terceira
Idade.

Figura 1 – Comemoração dia Internacional da Mulher
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Figura 2 – Visita ao Presépio Cavalinho

Figura 3 - Carnaval Sénior de Ovar

Figura 4 – Visita a Fátima

Figura 5 – Celebração do Dia do Doente

Figura 6 – Comemoração dia do Livro

Figura 7 – Comemoração dia do Pai
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Figura 8 – Piquenique no “Buçaquinho”

Figura 9 – 2º Convívio Interinstitucional Sénior

A motivação e a satisfação da população são aspetos que contemplam e continuarão a fazer
parte dos objetivos propostos nas atividades de animação, no entanto, não podemos
quantificá-los. A melhor forma de medirmos se os objetivos foram alcançados de forma
satisfatória é a participação nas atividades desenvolvidas. Assim sendo, tivemos uma
participação de 43% em 28 atividades desenvolvidas em grupos mais restritos, tendo em conta
o grau de dependência dos participantes (autónomos ou semi- dependentes).
Nas 13 atividades realizadas, onde participaram idosos autónomos e semi-dependentes,
tivemos 68% de adesão. A inclusão de todos os idosos (autónomos, semi-dependentes e
grande-dependentes) em 26 atividades de grande grupo teve uma participação de 69%.
Desta forma, verifica-se que a meta prevista de uma participação média de 65% dos idosos nas
atividades propostas foi atingida. Podemos concluir ainda, que o trabalho multidisciplinar
realizado foi uma mais-valia enriquecendo as ações desenvolvidas.
A intervenção na área da Fisioterapia contemplou sessões individuais e em grupo, para as três
respostas sociais: Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial Para Idosos e Centro de
Dia.
Foram realizadas cerca de 1200 sessões individuais, maioritariamente 2 vezes por semana,
estando este número dependente das necessidades e disponibilidade de cada utente. Do total
para a resposta SAD, foram concretizadas 16 sessões ao domicílio.
Igualmente privilegiada é a intervenção em grupo, mediante a dinamização de classes a
funcionar com uma periodicidade bissemanal, divididas em 3 grupos de acordo com o grau de
autonomia dos participantes.
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Figura 10 – Equitação terapêutica

Figura 11 – Sessão de fisioterapia

Estas sessões têm por objetivo melhorar a capacidade cardiorrespiratória, manter os níveis de
independência nas atividades diárias, promover a interação social e qualidade de vida dos
utentes. Realizaram-se aproximadamente 270 dinâmicas de grupo ao longo do ano.
Com a colaboração da Animadora Sociocultural desenvolveram-se 28 sessões de Hidroterapia.
Devido às propriedades da água, foram exercitados certos aspetos que fora do meio aquático
seriam dolorosos e/ou impossíveis, dos quais destacamos o equilíbrio e a coordenação
motora.

Figuras 12 e 13 – Sessão de hidroterapia

Ao longo do ano de 2015, o trabalho da área da Nutrição focou-se em dois objetivos:
proporcionar refeições adequadas às necessidades dos idosos e incutir hábitos alimentares
saudáveis e adequados às patologias existentes.
Assim, foram elaboradas 46 ementas mensais, tendo em consideração as necessidades da
população-alvo, bem como as suas preferências alimentares.
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Como a modificação de hábitos nos idosos é por vezes difícil, envolveu-se esta população em
sessões/atividades de educação/sensibilização alimentar com temas variados. No total foram
realizadas 10 sessões de educação alimentar com a colaboração da Animadora e/ou da
Enfermeira, realçando também a importância do trabalho em equipa.
Figuras 14 e 15 – Confeção de sobremesa saudável

Figura 16 - Prova de frutas

Figura 17 - Sessão “hortícolas”

Realizaram-se cerca de 782 avaliações nutricionais, foram instituídos cuidados alimentares
individuais e acompanhados aproximadamente 190 casos clínicos, assim como prescritos 3
planos alimentarem estruturados.
As estratégias utilizadas permitiram, que 80.8% dos utentes adotassem uma dieta alimentar
saudável e que 52.9% realizassem uma alimentação adequada às patologias mais relevantes.
Apesar da dificuldade em realizar alterações (ainda que pequenas) na alimentação dos idosos,
verificou-se que de um modo geral, preocuparam-se com a prática de uma alimentação que
beneficiasse a sua saúde, permitindo assim ter uma maior qualidade de vida.
O principal objetivo na área da saúde foi: prevenir situações de risco, controlar doenças
crónicas e patologias inerentes à pessoa idosa.
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De forma a cumprir este objetivo, uma vez por semana temos uma médica na instituição, que
juntamente com a equipa de enfermagem (presente diariamente e disponível sempre que
necessário), faz o acompanhamento e observação aos idosos residentes. Também a estes 30
idosos, é feita a observação diária da toma de medicação, a avaliação de sinais vitais que inclui:
avaliação semanal de tensão arterial, pesquisa de glicemia capilar duas a três vezes por dia,
feita a cerca de 12 idosos. Sempre que há um problema de origem respiratória, é medida a
percentagem de oxigénio no sangue e frequência cardíaca, através do oxímetro de dedo.
Com todas estas estratégias, foi possível prevenir em cerca de 70% (21 idosos), o agravamento
das suas patologias e consequentemente evitado o aumento do seu grau de dependência nas
atividades de vida diária.
A intervenção preconizada pelo Gabinete de Apoio Psicológico abrangeu 41 utentes,
contemplou a realização de 370 consultas, a efetivação de 27 atendimentos envolvendo
idosos, familiares e/ou cuidadores, bem como a realização de 8 visitas domiciliárias.
As principais problemáticas que carecerem de uma intervenção mais sistemática são as
relacionadas com as demências, os quadros depressivos, as dificuldades inerentes ao processo
de envelhecimento e relacionamento interpessoal, a perda de laços familiares significativos,
originando mudanças nem sempre facilmente compreendidas ou ultrapassadas. O
envelhecimento é muitas das vezes encarado como o fim da linha e acarreta uma preocupação
acrescida com a perda das capacidades cognitivas e funcionais, fatores que necessitam de ser
trabalhados.
A vertente informativa/formativa não foi esquecida pelo que promovemos a dinamização de 3
sessões informativas, destinadas a utentes e alusivas aos temas: “Higiene Oral na Terceira
Idade”, realizada em colaboração com a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do
Porto e duas outras dedicadas à “Comunicação e Relações Interpessoais” e ao
“Envelhecimento Ativo”, estas últimas desenvolvidas pela Psicóloga destas respostas. Também
os colaboradores, familiares e ou cuidadores foram alvo de uma sessão de esclarecimento
alusiva à temática “Cuidar sem Stress…. Realidade ou utopia?” desenvolvida em colaboração
com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, envolvendo cerca de 20 participantes.

Figuras 18 e 19 - Sessão “Envelhecimento ativo”
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Figuras 20 e 21 – Sessão para cuidadores

Ao longo deste ano, os afetos foram vivenciados ao máximo, mediante o desenvolvimento do
projeto Intergeracional “Padrinhos de Afeto” (em colaboração com a resposta infância), a
visita de um grupo de idosos ao “Lugar dos Afetos” em Aveiro e por fim a dinamização de uma
sessão de “Abraçoterapia”.

Figuras 22 e 23 – Visita dos padrinhos de afeto

Figuras 24 e 25 – Sessão de abraçoterapia
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Procedemos igualmente à criação de um Grupo de
Estimulação e um Ateliê/Oficina de Expressão Oral e
Escrita, impulsionados com o intuito de retardar os
efeitos do envelhecimento e ir de encontro às
necessidades identificadas pelos próprios utentes.
Figura 24 - Atelier de expressão oral e escrita

O recurso às novas tecnologias como estratégia de
aproximação à família tem surtido um efeito
extremamente positivo, pelo que o recurso ao Skype e à
troca de emails entre familiares e amigos, constitui já
uma realidade. Figura 26 – Contacto via Skype

Centro Comunitário e Comunidade de Inserção

A preocupação com o bem-estar de quem mais necessita levou a equipa do Centro
Comunitário/Comunidade de Inserção em 2015 a mobilizar esforços para oferecer à população
respostas concretas, devidamente estudadas, avaliadas e estruturalmente pensadas, que
configurem uma mais-valia na esfera do percurso das pessoas/famílias. A nossa missão foi
sempre no sentido de contribuir para a inclusão social das pessoas/ famílias, para a igualdade
nos mais diversos direitos e deveres e, ao mesmo tempo, ajudar a traçar um caminho que
promova o desenvolvimento e autonomia pessoal, familiar e comunitário.
No âmbito da intervenção com adultos (Integrarte) foram acompanhadas 38 famílias,
maioritariamente beneficiárias do Rendimento Social de Inserção (RSI), tendo sido realizadas
15 sessões (164 presenças) para a promoção da aquisição de competências em áreas diversas
como: alimentação saudável e económica para crianças, o papel da família na escola atual,
prevenção do bullying, primeiros socorros para acidentes domésticos, proteção solar e riscos
da internet. No sentido de reforçar estas competências foram paralelamente realizadas 131
visitas domiciliárias.
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Figura 27 – Sessão alimentação saudável e económica

Figura 28 – Prevenção do bullying

O Centro Comunitário acompanhou 54 crianças e jovens com idades compreendidas entre os
10 e os 18 anos, tendo-se registado 2100 presenças em atividades de ocupação do tempo livre.
Para além das ações de caráter habitual, destacaram-se em 2015 a visita ao Estádio do Dragão,
o Torneio de Futebol de Rua no Bairro, a festa temática “Protege a Tua Pele”, a presença no
Campeonato do Mundo de Futebol de Praia e as atividades no exterior como piscina, cinema e
bowling.

Figura 29 – Visita ao Estádio do Dragão

Figura 30 – Torneio de futebol de rua no bairro

Figura 31 – Festa temática “Protege a tua pele”

21
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

No contexto da Neteca foram ainda distribuídos 530 preservativos, contribuindo-se desta
forma para a prevenção de comportamentos de risco associados à sexualidade. Foram
também efetuadas diversas diligências no âmbito da mediação escola família, contribuindo-se
desta forma para a diminuição de situações de absentismo e abandono escolar. Foi ainda
realizado um rastreio oral a 13 crianças/jovens, estando atualmente a decorrer as consultas de
tratamento dentário.
Pelo 9º ano consecutivo o Centro Social de Paramos organizou mais uma Caminhada da
Família. Em 2015 esta iniciativa contou com mais de 600 caminhantes, um aumento
aproximado de 200 participantes em relação ao ano transato. Aurora Cunha aceitou o desafio
do Centro Social de Paramos em apadrinhar esta edição, congratulando o dinamismo e o
esforço desta Instituição que coliga a prática desportiva à solidariedade.
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A Quermesse Comunitária de São Martinho,
realizada a 11 de novembro no Complexo
Habitacional da Quinta de Paramos, contou
com a participação de 130 pessoas
residentes neste bairro e incluiu um
conjunto de atividades de animação como
magusto, jogos tradicionais, dança do
ventre, feirinha, entre outras.

Figura 32 – Quermesse Comunitária de S. Martinho

Foram ainda lançados Guias e Memorandos, disponibilizados de forma gratuita à comunidade
nas seguintes temáticas: Dicas para Estudar, Prevenir o Bullying, Sexualidade e Proteção Solar.
Nas Consultas de Nutrição foram acompanhados três indivíduos num total de seis consultas,
tendo sido tratadas áreas como aconselhamento alimentar para a diminuição do Índice de
Massa Corporal para redução do perímetro abdominal, aconselhamento alimentar para
controlo do apetite e sensibilização para a realização de uma alimentação adequada às
patologias existentes.
No que diz respeito à articulação com entidades educativas/formativas, foram orientados
dois estágios da Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de Educação do Porto.
De 10 a 19 de outubro, estas respostas associaram-se à Semana Pelo Combate à Pobreza e
Exclusão Social e, de forma articulada com as outras respostas da instituição, participaram na
ação de sensibilização “De Branco pelo Combate à Pobreza e Exclusão” Social” e na
“Campanha do Agasalho”.
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Figura 33 – Dia de Branco – Pelo combate à pobreza e à exclusão social

O Centro Comunitário/Comunidade de Inserção participou ainda na Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos, comemorada de 23 a 27 de novembro, tendo promovido em
articulação com outras respostas ações de sensibilização.

Figura 34 - Realização de decorações de Natal com material reciclado – Grupo Ocuparte

Durante o ano 2015 o Centro Social de Paramos submeteu uma candidatura à Lipor Geração+,
a qual foi aprovada. Esta candidatura consiste numa oferta de educação e intervenção
ambiental dirigida a toda a instituição.
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Foram ainda submetidas duas candidaturas à Sic Esperança “Missão com Pinta” e ao Prémio
Maria José Nogueira Pinto, para a construção de um espaço multiusos no exterior do edifício
do Centro de Intervenção Comunitária (CIC).
O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) assegurou o atendimento e o
acompanhamento de pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem
como de emergência social. Este acompanhamento foi realizado através de atendimentos
(502), visitas domiciliárias (150), contactos e articulação com diversos organismos e entidades
(escolas, Centro de Saúde, Hospital, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Direção
Geral de Reinserção Social, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, entre outros).
Foram acompanhadas 89 famílias beneficiárias de RSI. Destas faziam parte 246 elementos com
os quais foram contratualizadas 776 ações para a inserção, tendo sido efetivamente
executadas 229. Dos beneficiários abrangidos 48 foram autonomizados da medida, resultado
da intervenção para a inserção profissional, tendo sido este um dos principais fatores
promotores da integração social.
Relativamente à Ação Social (AS), este serviço acompanhou 73 agregados familiares, num total
de 219 pessoas. Neste âmbito foram realizadas 58 apoios eventuais com o objetivo de reparar
algumas situações de carência e desigualdade socioeconómica, de exclusão e vulnerabilidade.
No total foram efetuados apoios no valor de 2.274,89€ maioritariamente destinados a
aquisição de medicação. No total o SAAS acompanhou 162 famílias (486 pessoas).
No que diz respeito ao apoio alimentar, o Centro Comunitário apoiou 162 pessoas
recorrendo ao programa Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas. Foram
distribuídos 2018Kg de alimentos referentes ao Banco Alimentar e servidas 7342 refeições
através do Programa de Emergência alimentar (Cantina Social).
O Gabinete de Apoio Psicológico (GAP) acompanhou no total 46 processos (divididos
pelo Centro Comunitário, Infância e projeto “Na escola tenho tudo”), tendo feito um total de
264 consultas/atendimentos.
As Sessões nas Escolas realizaram-se nos Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel
Laranjeira (AEML) e Manuel Gomes de Almeida (AEMGA), subordinadas ao tema Bullying –
violência entre pares na escola. Dinamizaram-se 15 sessões abrangendo mais de 500 alunos
dos 7º e 8º anos, incluindo cerca de 20 Professores também nessas sessões; 1 palestra
especificamente dirigida a assistentes operacionais do AEMGA (cerca de 25 presenças); 1
palestra especificamente dirigida a Professores, cerca de 100 professores presentes do AEML.

A Feira das Profissões (9ª edição), aconteceu uma vez mais no Centro Multimeios de Espinho e
contou este ano com centenas de visitantes e 45 entidades/ stands presentes.
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Figura 35 – IX edição da Feira das Profissões

O Centro Comunitário/Comunidade de Inserção continuou com a sua participação no grupo de
trabalho formado pela Rede Social para estudar o fenómeno da Violência Doméstica no
concelho, avaliar necessidades e avançar propostas de estratégias de intervenção. O trabalho
consistiu, sobretudo, em debater ideias, conhecer o fenómeno, levantar necessidades e
possíveis formas de atuação. Para o efeito, o GAP participou em diversas reuniões de trabalho
e apresentaram-se as conclusões e proposta de projeto de intervenção na Violência
Doméstica.
Através da resposta Empregarte acompanhámos 109 utentes, efetuando referenciação para o
Instituto de Emprego e Formação Profissional e respostas formativas, acompanhando na Feira
das
Profissões,
orientando
para
o
Mural
de
emprego
e
realizando
acompanhamento/orientação individual. Foram acompanhados individualmente 42 utentes,
tendo sido realizados 125 atendimentos, 35 balanços de competências e os respetivos
currículos vitae. Foram integrados profissionalmente 52 utentes.
O Ponto de Contacto – Balneário Social são respostas de âmbito concelhio do Centro Social de
Paramos (Centro Comunitário/Comunidade de Inserção e SMACTE) em parceria com a Câmara
Municipal de Espinho e com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Espinho. A descrição da dinâmica desta resposta será mencionada no parágrafo Ponto de
Contacto – Balneário Social.
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Através do Balneário existente no edifício CIC (Paramos) garantiu-se o apoio nos cuidados de
higiene a seis utentes (apenas uma do sexo feminino), o que correspondeu a 208 banhos
(foram disponibilizadas 185 giletes).
O Centro Comunitário através do “Idosos & Companhia” assumiu este ano uma maior
expressão ao nível do acompanhamento dos mais idosos, isolados, dependentes e carenciados
da freguesia de Paramos. Foram acompanhados 26 idosos, realizadas 86 visitas domiciliárias e
duas atividades de grupo. Com esta resposta pretendeu-se aumentar o suporte no domicílio e
ativar respostas de apoio. Desta forma contribui-se para a redução do isolamento e para a
melhoria da qualidade de vida dos mais velhos.
Durante o ano de 2015 o grupo Ocuparte (grupo de caráter ocupacional para indivíduos de
reduzidas competências) acompanhou 22 pessoas. Foram dinamizadas 12 sessões de
sensibilização/informação; oito jogos lúdico-pedagógicos; 121 atividades de expressão plástica
(pintura, construção de artigos decorativos e utilitários, costura, reciclagem, entre outras
ações ligadas ao trabalho expressivo) e três passeios.

Figura 37 – Atividades Ocupacionais - Grupo Ocuparte
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Com a chegada da época Natalícia, foram construídas e expostas na freguesia três
Árvores de Natal, com cerca de 5 metros de altura e 3 metros de diâmetro.

Mantivemos a articulação com o projeto Multivivências dinamizado pela Cerciespinho que
incluiu a promoção de seis sessões de Competências Básicas, dirigidas a 11 utentes de etnia
cigana, residentes no Complexo Habitacional da Quinta de Paramos e a realização de um
“Inquérito/diagnóstico junto da mesma.
Para 2016 pretendemos continuar a garantir uma intervenção colaborativa de proximidade e
de planeamento estratégico, continuando a atuar com maior incidência junto das famílias que
se encontram em situação de maior vulnerabilidade, visando o combate à pobreza e à
exclusão social.

Equipa de Rua SMACTE

A candidatura apresentada ao SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências) para continuidade do funcionamento da Equipa de Rua SMACTE (Serviço
Móvel de Apoio à Comunidade) no território de Espinho foi novamente aprovada. Deste modo,
o projeto está a decorrer desde 1 de Janeiro de 2015 ao abrigo do Programa de Respostas
Integradas (PRI), com término previsto a 31 de Dezembro de 2016, existindo a possibilidade de
prorrogação.
Assim, e no que diz respeito à constituição da equipa técnica manteve-se a Coordenação sob
alçada de uma Educadora Social, a tempo inteiro que trabalhou de forma interligada com um
Técnico de Serviço Social, com afetação de 24 horas semanais; com uma Educadora Social
destacada 12 horas por semana para o projeto; com três Enfermeiros/as e com estagiários/as
e voluntários/as.
A população-alvo do projeto continuou a ser as pessoas consumidoras de drogas
frequentadoras do concelho de Espinho, abrangendo-se problemáticas paralelas como o
trabalho sexual, vulnerabilidade/exclusão habitacional, comorbilidade psiquiátrica,
insuficiência económica, entre outras. No planeamento para 2015 ficou previsto o
acompanhamento de cerca de 150 utentes, mas a equipa abrangeu 178 pessoas.
Paralelamente, manteve-se sempre como meta igualmente importante o impacto da sua
intervenção na comunidade, já que a sua ação implica inevitáveis repercussões na melhoria da
Saúde Pública.
Os objetivos desta equipa assentam essencialmente na política de Redução de Riscos e
Minimização de Danos (RRMD), regendo-se por uma ótica de proximidade, acessibilidade,
complementaridade, pragmatismo e humanismo.
Como tal, os princípios orientadores de intervenção do SMACTE são os seguintes: - Promover a
redução de riscos e minimização de danos associada aos consumos de substâncias psicoativas
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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.
Para a concretização dos objetivos propostos, a Equipa de Rua SMACTE manteve dois níveis
de intervenção junto da população-alvo: intervenção por contacto direto em espaço público
(trabalho de rua em Unidade Móvel) e intervenção indireta no gabinete (gestão de casos e de
parcerias).
Neste âmbito, em 2015 desenvolveu as ações abaixo apresentadas, de onde decorreram os
seguintes resultados:
1. Troca e/ou distribuição de material (material de consumo injetado e/ou fumado,
preservativos masculinos e/ou femininos e lubrificantes, pequena refeição/snack, roupas
e material de higiene): Foram trocadas 2719 seringas e 374 pratas. 20 Pessoas aderiram
aos Programas de Trocas de Material promovidos pela equipa. Foram distribuídos 1192
preservativos e 404 lubrificantes a 29 pessoas. 69 pessoas usufruíram de apoio ao nível da
alimentação. 31 pessoas solicitaram vestuário. Relativamente a esta ação, os objetivos
propostos para 2015 foram na sua maioria alcançados. Não obstante, observou-se uma
redução da adesão ao Programa de Troca de Pratas, considerando-se que o mesmo se
prende com a alteração do perfil de consumos das pessoas acompanhadas. Em
contrapartida, realçam-se os seguintes resultados: 16 pessoas deixaram de consumir via
injetada, após entrada em Programa de Substituição Opiácea; em 115 pessoas, 52
revelaram a adoção de hábitos de consumo de menor risco.
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2. Cuidados de saúde (primeiros socorros, cuidados de higiene, cuidados de enfermagem,
Programa de Substituição Opiácea, vacinação e rastreios, terapêutica medicamentosa,
avaliação e consulta médica, educação para a saúde e análises clínicas): 44 consultas
médicas a 21 utentes; 45 utentes alvo de cuidados de enfermagem (52% da populaçãoalvo; N= 40% da população-alvo em 2015-2016); 50 utentes rastreados, das quais 36
pessoas rastreadas ao VIH/Sida (N= 30 pessoas da população-alvo em 2015-2016), 5 às
Hepatites e 24 à Tuberculose; 17 utentes acompanhados em terapêutica medicamentosa;
24 utentes vacinados (69% da população-alvo; N= 60% dos utentes não vacinados); 1126
ensinos para a saúde a 72 pessoas; 34 pessoas alvo de cuidados de higiene (69% da
população-alvo; N=60% da população-alvo em 2015-2016).

Relativamente a esta ação, conclui-se que os objetivos propostos para 2015 foram na sua
maioria alcançados. Realça-se ainda que 38% da população acompanhada foi
encaminhada para serviços de saúde (N= 40% da população-alvo em 2015-2016) e que 52
pessoas foram acompanhadas em Programa de Substituição Opiácea (N=50 pessoas da
população-alvo em 2015-2016).
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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): 508 atendimentos a
67 pessoas (78% da população acompanhada, N= 70%); 19 pessoas recorreram ao serviço
de lavandaria; 134 encaminhamentos a 50 pessoas, nos quais 13 utentes foram
acompanhados ao local pela equipa para efeitos de mediação (28% da população,
N=50%).

Relativamente a esta ação, conclui-se que os objetivos propostos para 2015 foram na sua
maioria alcançados.
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). Nesta última ação conclui-se que todos os objetivos foram alcançados e
largamente ultrapassados, através das seguintes atividades:
 Participação na Semana Europeia do Teste VIH/Hepatites 2015 (rastreio à comunidade
e populações vulneráveis);
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 Na Semana da Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social (Campanha do agasalho e
Vacinação da Gripe);

 Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (promoção da recolha de material
contaminado);
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 Promoção de dias comemorativos (Dia do Preservativo; Dia da Tuberculose; Dia Sem
Tabaco; Dia Diabetes; Dia da Tensão Arterial);
 Publicação do estudo “Avaliação do estado nutricional em utentes da Equipa de Rua do
CSP” na Revista Dependências;

 Coluna de Opinião no Jornal Defesa de Espinho, tendo sido concretizada a publicação
de 2 artigos de opinião;
 Dinamização de 4 Sessões de Esclarecimento Público “A falar é que a gente se
entende”, nas 4 freguesias do concelho, com a participação de 135 pessoas;
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 17 Publicações no Facebook do CSP, alcançando uma média de 634 pessoas, num total
de 453 gostos e 42 partilhas.
R3 e da Correlation Network.
A Equipa de Rua SMACTE desenvolveu também, em parceria com o Centro Comunitário do
CSP, a Festa “Protege a tua pele”, que contou com a presença de cerca de 50 jovens
frequentadores da Neteca.
Em jeito de conclusão, julgamos que é notória a dinâmica constante deste projeto que procura
diariamente, dar movimento à Saúde Pública, para que ela seja uma realidade em cada canto
do concelho.

Ponto de Contacto - Balneário Social de Espinho
O Ponto de Contacto - Balneário Social está aberto ao público desde 2012 tendo origem numa
parceria entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos (CSP). Este serviço
funciona na Zona Industrial de Espinho (Ângulo da Rua 20 com a Rua das Fábricas Sul e no
Ângulo da Rua 20 com a Rua do Loureiro) às terças e quintas-feiras das 14:30H às 16:30H, no
âmbito de três respostas sociais promovidas pelo CSP: Centro Comunitário “Espaço Vivo”,
Comunidade de Inserção e Equipa de Rua SMACTE. O mesmo conta ainda com a colaboração
da Delegação de Espinho da Cruz Vermelha Portuguesa, através da cedência de vestuário e de
voluntários.
O Ponto de Contacto - Balneário Social de Espinho destina-se a indivíduos sócio
economicamente desfavorecidos do concelho de Espinho, vítimas de exclusão/vulnerabilidade
habitacional, nomeadamente sem-abrigo ou que não possuem condições de habitabilidade
adequadas para suprir as suas necessidades pessoais de higienização, pelo que em 2015 foram
acompanhadas 36 pessoas, 33 homens e 3 mulheres, maioritariamente pessoas em situação
de sem-abrigo.
Entende-se por Ponto de Contacto o espaço/contexto informal que, pelas suas características
(acessibilidade geográfica, oferta de serviços adaptados às carências previamente
diagnosticadas), permite uma maior proximidade aos utentes e, consequentemente, uma
intervenção mais ajustada às suas necessidades. Assim, este Ponto de Contacto integra duas
acções: Balneário Social (zona de banhos) e Gabinete de Apoio Psicossocial. O Balneário Social
destina-se a proporcionar aos utentes a possibilidade de tomarem um banho quente e
garantirem cuidados de higiene complementares. No ano transacto, 36 pessoas usufruíram de
um banho quente neste serviço, totalizando os 481 banhos. No Gabinete de Apoio Psicossocial
os utentes poderão encontrar a possibilidade de, para além de fazerem uma pequena refeição,
solicitarem outros apoios psicossociais, nomeadamente atendimento, aconselhamento,
encaminhamento para outros serviços de apoio (sejam promovidos pelo CSP, sejam serviços
dos diferentes parceiros da Rede Social), lavandaria, distribuição de vestuário.
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Neste âmbito, em 2015, 19 pessoas recorreram ao serviço de lavandaria, 30 utentes
realizaram pequenas refeições (363 refeições), foram preconizados 27 atendimentos a 18
indivíduos e entregas de vestuário a 29 pessoas. O Ponto de Contacto resulta então da união
de esforços de várias instituições parceiras em prole de um objetivo comum, evitando assim a
duplicação de respostas. É, para além disso, uma resposta diferenciada, fazendo mais uma vez
prova do dinamismo e investimento do Centro Social de Paramos nos grupos mais vulneráveis,
na dignidade humana e na promoção da Saúde Pública.

Projeto Idosos & Companhia

O projeto “Idosos & Companhia” foi aprovado pela Missão Sorriso e iniciou atividade a 1 de
abril de 2014 e teve o seu término a 12 de abril de 2015.
Teve como principais objetivos:
- Reduzir situações de isolamento, institucionalização e abandono de pessoas idosas,
procurando ativar as redes de vizinhança, voluntariado e solidariedade e, em última instância,
promovendo o bem-estar e melhorando a sua qualidade de vida;
- Proporcionar respostas especializadas e inovadoras de apoio e cuidado para pessoas idosas
com demência e seus familiares.
Assim, em 2015, a equipa técnica afeta ao projeto procurou reforçar a intervenção ao nível das
atividades de estimulação cognitiva, sensorial e funcional, aumentar o número de pessoas
abrangidas pela formação na área da demência e incrementar o apoio aos utentes
identificados que se encontravam em situação de isolamento.
Ação Nº 1 Conhecer-te:
Caraterização global:
A equipa técnica do projeto “Idosos & Companhia” acompanhou 525 utentes, através das
diferentes ações. Sendo que 93 agregados pertencem à freguesia de Espinho, 125 à freguesia
de Anta-Guetim, 51 a Silvalde, 247 a Paramos e 9 a freguesias limítrofes.
Ação nº 2 Cuidar:
2.1- Visitas domiciliárias no Concelho de Espinho:
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Foram avaliadas 182 famílias no seu domicílio, sendo alvo de acompanhamento regular 71, por
se encontrarem em situação de isolamento, ou por um dos elementos ter diagnóstico de
demência. Sendo que 13 agregados pertencem à freguesia de Anta-Guetim, 13 a Espinho, 5 a
Silvalde e 40 a Paramos.
No total foram realizadas 359 visitas domiciliárias, por um ou dois técnicos, de acordo com as
especificidades das situações identificadas.

2.2- Atendimentos:
Foram realizados 5 atendimentos psicossociais para esclarecer dúvidas, prestar apoio
psicológico e encaminhar para respostas adequadas.
2.3- Sessões de sensibilização:
Foi realizada uma sessão de sensibilização subordinadas ao tema “Treino cognitivo – como
melhorar a sua memória”. Esta teve como objetivos elucidar sobre os aspetos que influenciam
o funcionamento cognitivo e promover a prática de exercícios que ajudam no bom
funcionamento da memória. Realizaram-se exercícios práticos. Esta sessão foi realizada para
11 utentes do centro de convívio da Associação de Socorros Mútuos, S. Francisco de Assis de
Anta.
Com a colaboração da Policia de Segurança Pública de Espinho foram realizada 3 sessões de
sensibilização com a temática “Comunidade em Segurança”. As mesmas tiveram como
objetivo fornecer orientações e dicas de segurança aos idosos, no domicílio, na rua ou em
outros espaços públicos. Esta ação chegou a 29 utentes das freguesias de Paramos, Silvalde e
Anta.
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2.4- Grupo de Atividades Ocupacionais de Paramos:
Realizado em Paramos para 14 idosos em situação de isolamento. Foram realizadas 8
atividades com o objetivo de ocupar, estimular, diminuir o isolamento e promover o convívio.
Contámos com um total de 68 presenças.

2.5- Atividades de Convívio Concelho de Espinho:
2.5.1- Inauguração da exposição fotográfica “Histórias de Vida”
A Inauguração da Exposição fotográfica “Histórias de Vida”, contou com a presença de cerca
de 110 utentes do Concelho de Espinho acompanhados pelo projeto. Registaram-se momentos
de convívio e partilha entre todos.
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2.5.2- Celebração - Missa do Doente - Paramos
Foi promovida pelo Lar de S. José uma missa para celebrar o dia do Doente. O Projeto Idosos &
Companhia, participou nesta celebração com 12 dos seus utentes, proporcionando mais um
momento de emotivo e de convívio com os paramenses.
2.6- Rastreio Nutricional:
Com o apoio da nutricionista do Centro Social de
Paramos, foram dinamizados 2 rastreios nutricionais.
Desta forma permitimos que 20 idosos de paramos
participassem no rastreio e assim ficaram a conhecer
o
seu
estado
nutricional
e
receberam
aconselhamento
alimentar
personalizado
e
adequado às suas necessidades.

Ação nº 3 Banco de Ajudas Técnicas
Foi realizado levantamento de necessidades e realizada a segunda aquisição de material para
“alugar a baixo custo” às situações identificadas.

38
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Ação nº4 Ajudar a Cuidar
4.1-Formação para cuidadores formais
Com o tema Demência: aspetos clínicos, comunicação e intervenção, foram realizadas três
ações de formação, para um total de 40 colaboradores e voluntários da Cerci Espinho. Estas
ações tiveram como objetivos:
– Partilhar dúvidas e experiências;
– Melhorar o conhecimento sobre estratégias de comunicação e intervenção para lidar com
pessoas com demência;
– Difundir dicas para lidar com os comportamentos desafiantes.
Ação nº5 Grupo de Apoio ao Cuidador
A equipa técnica deu continuidade ao Grupo de Apoio Psicoeducativo para cuidadores de
pessoas com diagnóstico de demência, realizando mais 3 sessões em articulação com a
CerciEspinho.

Também se realizaram duas sessões com um Grupo de Cuidadores de Paramos.
Contámos com um total de 15 cuidadores, contribuindo para um maior apoio ao cuidador e
melhores cuidados à pessoa com demência.
Esta resposta surgiu no sentido de colmatar a grande falta de apoio e informação sentida
pelos cuidadores e para a qual não existiam respostas no Concelho.
Foram abordados temas como: a segurança, ajudas técnicas, apoios e respostas existentes,
comunicação com equipa de saúde e a importância do cuidador.
Com os cuidadores de pessoas com demência, que por não terem um suporte capaz de
garantir o cuidado dos doentes na sua ausência, foi garantida a transmissão da informação
essencial nas visitas ao domicílio realizadas a 7 agregados do Concelho de Espinho.
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Ação nº 6 Padrinhos solidários
No decorrer do projeto a equipa técnica percebeu que a ação (como tinha sido planeada
inicialmente) não fazia sentido, pois concluiu que os idosos identificados como isolados tinham
já uma rede formal e informal de apoio. Assim, procedemos apenas à articulação,
sensibilização e formação destes elementos.
Ação nº 7 Histórias de vida
A exploração de “Histórias de Vida” surgiu como uma estratégia de proximidade, de
valorização e reconhecimento do percurso individual de cada protagonista. Através deste
trabalho e recorrendo às reminiscências, exploraram-se memórias e episódios significativos,
proporcionando a cada idoso a possibilidade de recordar, valorizar e compartilhar os seus
esforços e conquistas.
Apos o trabalho exploratório procedeu-se ao trabalho fotográfico, o qual deu origem a um
exposição fotográfica que foi complementada com o recurso a objetos significativos e
representativos da sua história.
Beneficiaram desta ação 9 utentes do Concelho de Espinho. A exposição esteve presente no
edifício multimeios de espinho durante 11 dias. Os protagonistas das “Histórias de Vida”
estiveram presentes na inauguração da exposição.
Ação nº 8 Estreitar laços
Esta ação, através do recurso às novas tecnologias
(contactos via Skype e email), permitiu a 4 idosos
estabelecer contacto com os seus familiares distantes. As
maiores dificuldades em promover esta ação
prenderam--se com o facto de os familiares não terem
equipamento informático, mas também com as grandes
diferenças de horário.
Ação nº 9 Adaptar
Esta ação está estreitamente relacionada com o Banco de Ajudas Técnicas. Foram adaptados
três domicílios e o Lar de S. José (tela antiderrapante nos tapetes, fita antiderrapante nas
escadas, talheres adaptados e luzes de presença, material de estimulação). Com estas
adaptações procurámos diminuir o risco de queda e promover a autonomia de pessoas com
demência.
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Ação nº 10 Raid Social
Esta ação foi realizada através da troca de experiências e saberes com técnicos de 5
instituições que trabalham com pessoas com demência nos concelhos limítrofes.
Equipa Técnica:
- Técnica superior de serviço Social e coordenadora a 100%.
- Psicóloga a 50% até 31 de janeiro altura em que passa a estar a 70%.
- Terapeuta Ocupacional (estágio profissional) a 100% até 31 de Janeiro.

Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) – Eixo 3
A 2 de Novembro, o concelho de Espinho voltou a beneficiar do Programa Local de
Desenvolvimento Social, agora denominado de 3ª Geração (CLDS-3G), durante um período de
três anos. Esta nova edição dos CLDS, onde se insere o Projeto “Espinho Vivo”, será
desenvolvida em parceria pelo Centro Social de Paramos, a Associação de Desenvolvimento do
Concelho de Espinho (ADCE) e a Cerciespinho, cabendo à ADCE a coordenação global do
projeto.

O Centro Social de Paramos enquanto entidade responsável pelo eixo 3 – Capacitação da
Comunidade e das Instituições, terá como foco a dinamização de 11 atividades: Comissão de
moradores; Viver (n)o Bairro; Identificar para Apoiar; Apoiar e Divulgar; Retrato Social; Focus
Group Sénior; Gabinete de Apoio ao Sénior; Pessoa com Deficiência e aos Cuidadores
Informais; Linha Telefónica Apoio ao Sénior; Pessoa com Deficiência e aos Cuidadores
Informais; Guia de Recursos; Respostas de Apoio ao Sénior; Pessoa com Deficiência e aos
Cuidadores Informais; Cuidadores Informais; Regresso às Origens, e Identificar para
Conhecer.

No ano de 2015 a avaliação global do projeto, tendo em conta o período de execução de cerca
de dois meses, foi positiva, quer na implementação das atividades com resultados efetivos,
quer na atuação da coordenação. O eixo 3 dinamizou cinco atividades no Complexo
Habitacional (CH) da Quinta de Paramos, uma atividade no CH da Marinha de Silvalde e uma
no CH da Ponte de Anta, tendo acompanhado um total de 60 indivíduos. Foram ainda
realizadas três reuniões com a Comissão de Moradores do CH da Quinta de Paramos, três
reuniões com os presidentes de juntas de freguesia e nove reuniões com os técnicos que
intervêm no concelho de Espinho.

41
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

O Resultado Liquido do Exercício em 2015 foi negativo em 73.929,73€.
Para este resultado negativo contribuíram vários fatores, destacando-se desde logo o aumento
dos gastos com pessoal, sem que estes tenham sido acompanhados pela evolução dos
proveitos.
Apesar da atualização dos ordenados com retroatividade a janeiro de 2015, para algumas
categorias profissionais, por força do novo contrato coletivo de trabalho, foi nas respostas de
apoio à terceira idade que o aumento dos gastos com pessoal mais se fez notar. Este aumento
ficou a dever-se sobretudo ao facto de alguns colaboradores terem deixado de estar ao abrigo
do regime de prestação de serviços para passar a fazer parte do quadro de pessoal, bem como
à disponibilização de novos serviços ou com maior frequência, o que obviamente teve impacto
nos gastos.
Apesar disso, o aumento dos gastos com pessoal teve o seu reflexo nos rendimentos obtidos
com a prestação de serviços à terceira idade (prestação de serviços + subsídios ISS), uma vez
que o acréscimo em relação ao ano anterior foi de cerca de 6%, ficando contudo muito aquém
do aumento registado nos gastos com pessoal.
Por seu lado, as respostas da infância registaram também um aumento dos gastos com
pessoal, tendo-se registado do lado das receitas, com a prestação de serviços, ainda um
decréscimo dos valores recebidos.
Assim, o aumento registado em 2015 nas rubricas “Vendas e Serviços Prestados” e “Subsídios
do ISS” em relação ao ano de 2014, apenas se deveu a um aumento do volume de serviço
prestado nas respostas da terceira idade, uma vez que o número médio de utentes nas
respostas da infância desceu, ainda que no jardim tenha sido apenas durante o primeiro
semestre do ano e na creche essa redução se tenha verificado mais no último quadrimestre do
ano. O Catl, por seu lado, acabou por compensar estas descidas, uma vez que manteve quase
inalterado o número de utentes e a partir de setembro contou ainda com um grupo de mais 10
crianças do 2º ciclo.
De referir ainda que no que diz respeito às cantinas sociais e comparando o valor previsto em
conta de Exploração Previsional e o efetivamente atingido em 2015, a discrepância ficou a
dever-se sobretudo ao facto de o acordo para a dinamização desta resposta, ter descido das 65
refeições/ dia para as 23 refeições/dia.
Na rubrica “Outros Subsídios” registou-se uma diminuição dos valores quando comparado com
2014, que se ficou a dever sobretudo á diminuição dos apoios recebidos do IEFP ao abrigo dos
Programas de apoio ao emprego, ainda que se tenham registado ligeiros aumentos nos valores
recebidos do Instituto Turismo, apesar de ter ficado muito aquém do valor previsto em Conta
de Exploração Previsional, e do Projeto desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de
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Espinho. Foi ainda registado nesta rubrica o valor a receber pelo funcionamento de um novo
projeto desenvolvido também este em parceria, mas neste caso com a ADCE, o CLDS.
Os custos com as mercadorias consumidas também registaram um aumento que ficou a deverse sobretudo ao aumento da média de utentes nas respostas da terceira idade, que já foi
referido atrás, bem como a um aumento do número de refeições servidas em 2015 em relação
a 2014, ao abrigo do Programa de Emergência alimentar – cantinas sociais.
Os fornecimentos e serviços externos por seu lado também registaram uma pequena
diminuição, devendo-se esta a:


Diminuição dos Trabalhos especializados / Honorários – em virtude de terem
terminado os serviços do revisor oficial de contas e da empresa que
acompanhava a implementação do sistema de gestão da qualidade, bem como
da transferência dos custos com os enfermeiros e em parte do ano também do
fisioterapeuta para custos com pessoal.
 Diminuição dos serviços de vigilância e segurança;
 Diminuição dos custos com as reparações automóveis;
 Diminuição do valor da rubrica “Energia e outros fluidos” na sequência da
baixa de preços dos combustíveis e gás.
Apesar destas diminuições, registaram-se ainda aumentos nos custos com honorários de
advogados e prestadores de serviços para a resposta de CATL, nas sub-rubricas “ferramentas e
utensílios de desgaste rápido”, “encargos de saúde com utentes”, nomeadamente fraldas e
medicamentos, ainda que parte destes custos sejam recuperados e “Higiene e Limpeza”.
Na rubrica “Outros rendimentos e Ganhos” a diminuição registada ficou a dever-se sobretudo
a uma diminuição dos donativos recebidos.
O aumento do valor dos “Gastos/reversões de depreciação e de amortizações” reflete as
depreciações dos investimentos realizados em 2015, ainda que se mantenha a tendência dos
últimos anos ou seja a redução dos ativos líquidos.
As rubricas de juros recebidos ou suportados também sofreram diminuições, ainda que nos
juros suportados a diferença não tenha sido tão significativa em virtude de se ter recorrido a
um financiamento para aquisição de uma viatura para o SAD.
Fazendo uma análise comparativa com a Conta de Exploração Previsional para 2015
apresentada, verificamos que a prestação de serviços teve um aumento na ordem dos 7.6%
em relação ao previsto, que se ficou a dever sobretudo aos serviços de CATL e SAD, enquanto
que os subsídios recebidos da segurança social ficaram aquém do previsto, em virtude, como
já foi referido, dos valores previstos para as cantinas sociais.
A rubrica de fornecimentos e serviços externos não atingiu os valores previstos para 2015,
conseguindo-se assim um ganho na ordem dos 7% enquanto que os gastos com pessoal
sofreram um aumento em relação ao previsto na ordem dos 4% que se justifica pela
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atualização do salario mínimo e dos ordenados de algumas categorias profissionais, imposição
do novo contrato coletivo de trabalho, à qual também já tinha sido feita referência.

4 – INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO
No ano de 2015 os investimentos realizados foram os seguintes:
Remodelação do Salão Nobre / Serv. Administrativos (Obras e equipamentos)

42.582,67€

Equipamento informático

3.389,34€

Equip. didático e médico/hospitalar (adq. ao abrigo do Projeto” Idosos & Cª ”)

6.149,89€
669.00€

Inseto coladores

6.377,80€

Cobertura Exterior no acesso ao CATL

454,75€

Máquina Fotográfica
Veiculo ligeiro para o SAD ( c/ recurso a financiamento)

13.099,00€

5 – FACTOS OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
Desde 31 de Dezembro de 2015 até à data de elaboração do presente relatório não ocorreu
qualquer facto relevante a mencionar no que ao aspeto financeiro diz respeito.

6 – SITUAÇÃO PERANTE A SEGURANÇA SOCIAL
A Instituição tem os respetivos compromissos regularizados perante a Segurança Social.

7 - SITUAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
As responsabilidades da instituição perante a autoridade tributária encontram-se totalmente
cumpridas.

8 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O Resultado Líquido apurado no exercício de 2015 foi de - 73.929,73 € ( Setenta e três mil
novecentos e vinte e nove euros e setenta e três cêntimos negativos), o qual se propõe ser
transferido para Resultados Transitados.
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9 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 BALANÇO
 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
 RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL /OUTRAS ATIVIDADES
 BALANCETE RAZÃO
 PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Centro Social de Paramos
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015
(Valores expressos em euros)
31 Dez. 15

31.Dez.14

Activo
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do Património histórico e cultural
Propriedades de Investimento
Activos Intangiveis
Investimentos Financeiros
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros

Total dos Activos Não Correntes
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamento a Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros Activos Financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total dos Activos Correntes

1.339.845
0
0
1.610
2.441
0

1.427.432
0
0
1.669
587
0

0
0

0
0

1.343.895

1.429.688

4.238
16.269
380
6.714
1.622
17.774
6.752

5.910
20.433
380
2.696
1.107
12.001
5.915

193.047

220.166

246.798

268.608

1.590.693

1.698.297

64.769
228.257
619.666
241.170
-73.930

64.769
221.686
632.974
255.950
6.571

1.079.932

1.181.950

192.851
-

211.764
-

192.851

211.764

Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Doações
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do exercício
Total do Fundo de Capital
Passivo não corrente
Provisões
Provisões especificas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
Total dos Passivos Não Correntes
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / sócios
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar / Outros passivos financeiros

18.632
-

21.366
-

52.050
-

42.107
-

25.779
221.449

24.135
216.975

Total dos Passivos Correntes

317.910

304.583

Total do Passivo

510.761

516.347

1.590.693

1.698.297
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Centro Social de Paramos
Demonstração dos Resultados Individuais
Exercicio findo em 31 de Dezembro de 2015
(Valores expressos em euros)

Notas

Vendas e Serviços Prestados
Subsidios, doações e legados à exploração
ISS - IP Centros Distritais
Outros
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
Fornecimentos e serv. Externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

1
2

3
4
5

6
7

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.

8

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

9
10

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do periodo
Resultado Liquido do Periodo

11

31 Dez. 15

31 Dez. 14

678.064,91
867.161,30

649.282,69
857.703,44

812.475,05

793.621,25

54.686,25

64.082,19

111.417,11
273.540,22
1.211.697,92
144.467,46
3.839,87

99.032,48
290.089,46
1.099.901,57
151.155,90
4.722,86

89.198,55

164.395,66

161.723,05

156.058,06

-72.524,50

8.337,60

1.987,70
3.392,93

2.030,43
3.797,14

-73.929,73

6.570,89

-

-

-73.929,73

6.570,89
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Notas
1. Serviços Prestados

Serviços Prestados
Creche
Jardim de infância
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
ERPI

2015
678.064,91
97.407,13
118.156,75
66.805,88
107.400,27
79.841,01
208.453,87

2014
649.282,69
102.607,87
120.283,56
58.413,17
102.786,50
65.255,46
199.936,13

A prestação de serviços durante o ano de 2015, quando comparada com o ano de 2014,
registou um aumento na ordem dos 4.4%, sendo que nas respostas de apoio à infância o
aumento verificado não chegou aos 0,5% enquanto nas respostas de apoio à terceira idade o
aumento rondou os 7,5%.
O ligeiro aumento que se registou na prestação de serviços nas respostas de apoio à infância,
ficou a dever-se sobretudo ao aumento dos serviços prestados na resposta de CATL com o
acompanhamento das crianças do 1º e 2º ciclos, que compensou as perdas registadas nas
respostas de creche e jardim-de-infância que se ficaram a dever a uma diminuição do número
médio de utentes na creche e do valor da mensalidade média paga pelos utentes no caso do
jardim-de-infância.
Contudo, o aumento dos serviços prestados no CATL (1º e 2º ciclos) não evitou um aumento
dos resultados líquidos negativos desta resposta, pois o aumento dos gastos com a mesma
acabou por sofrer um incremento na ordem dos 22,5% quando o total dos proveitos se ficou
pelos 9.4%.
As respostas de creche e jardim também registaram uma evolução negativa dos resultados
líquidos, sendo que nestas o aumento dos custos foram ainda acompanhados por uma
diminuição do total dos proveitos.
No que à prestação de serviços nas respostas da terceira idade diz respeito, estas registaram
tal como já foi referido anteriormente um aumento na ordem dos 7.5%, o que não evitou que
os resultados líquidos seguisse a mesma tendência das respostas da infância ou seja, uma
evolução negativa em relação a 2014.
Este aumento dos resultados negativos justificou-se pelo facto da % de aumento dos proveitos
ter sido acompanhada por uma % de aumento ainda maior do lado dos custos, ou seja para um
aumento do total dos proveitos das respostas da terceira idade na ordem dos 5% registou-se
um aumento dos gastos na ordem dos 11%.
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2. Subsídios à exploração


Do Instituto da Segurança Social
No que diz respeito às comparticipações da segurança social para o financiamento das
respostas sociais típicas e atípicas, estas registaram um acréscimo na ordem dos 2.4%
que se ficou a dever sobretudo ao aumento das comparticipações recebidas pelas
respostas da terceira idade e cantinas sociais.
As respostas da infância registaram uma diminuição de perto de 2%, devido à
frequência média da resposta de jardim-de-infância no primeiro semestre de 2015.
Por seu lado as respostas da terceira idade conseguiram um aumento de cerca de
4.5%, facto que se deveu a uma frequência média anual de quase 100%.
As cantinas sociais por seu lado, registaram, em relação a 2014, um aumento na ordem
dos 150% dos valores recebidos, em virtude de no ano anterior apenas terem sido
prestados serviços a partir de Julho, ficando contudo muito aquém quando comparado
com os valores previstos em conta de exploração previsional.



Outros

2015
54.686,25
22.642,24
8.742,35
5.000,00
14.090,01
4.211,65

Subsidios - Outros
IEFP
Missão Sorriso
Instituto Turismo
Projeto " Na Escola tenho Tudo"
CLDS

2014
64.082,19
37.941,61
8.669,42
4.000,00
13.471,16

3. CMVMC – Géneros Alimentícios

O aumento dos custos com as matérias consumidas tem a sua justificação no aumento das
refeições servidas ao abrigo do programa das cantinas sociais, do aumento do número médio
de utentes nas respostas da terceira idade e do CATL.
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4. Fornecimentos e Serviços Externos

2015
FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Trabalhos especializados
Subcontratação

273.540,22
120.825,97

290.089,46
137.998,95

20.695,94

26.315,90

20.695,94

16.092,55

Consult. Sist.de Gest.da Qualidade
Publicidade e Propaganda
Vigilância e segurança

2014

10.223,35
4.693,20
670,70

3.390,92
2.594,64

Honorários

43.500,55

50.798,33

Conservação e reparações
Edificio

32.915,49
2.779,77

36.582,95
2.255,90

10.522,49

14.572,26

Outros
Serviços Bancários
Outros
Actividades Extra-Curriculares
Outros
MATERIAIS
Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido
Material de Escritório
Artigos para Oferta
Utensilios de Cozinha / Refeitório
Material de Consumo
Encargos de saude com utentes
Rouparia / Vestuário de utentes
Material Didactico
Outros
ENERGIA E FLUIDOS
Eletricidade

19.613,23
747,03
17.603,06
15.949,36
1.653,70
39.767,82
5.031,12
6.153,64
1.858,88
1.389,70
18.271,40
16.923,28
1.348,12
4.576,00
2.487,08
71.253,99
30.575,60

19.754,79
544,80
17.771,41
14.725,96
3.045,45
35.243,13
2.687,02
5.997,73
2.028,11
1.604,32
15.005,37
15.005,37
1.370,45
4.916,62
1.633,51
76.385,65
29.422,00

Combustiveis

15.102,71

18.384,39

Água
Outros Fluidos (Gás)
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
Deslocações e Estadas
Pessoal
Utentes
SERVIÇOS DIVERSOS
Rendas e Alugueres
Comunicações

7.387,07
18.188,61
1.307,82
1.307,82
201,08
1.106,74
40.384,62
1.434,50
7.722,78

7.994,97
20.584,29
1.048,75
1.048,75
284,40
764,35
39.412,98
2.721,50
7.591,92

7.173,67

7.330,02

626,97
23.397,30
29,40

65,00
21.594,34
110,20

Automóveis

Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, Higiene e Conforto
Outros Serviços
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5. Custos com Pessoal

Custos com Pessoal
Remunerações Pessoal
Remunerações Certas
Remunerações adicionais
Sub. Alimentação
Sub. Ferias + Natal
Diuturnidades
Subsidio Transporte
Enc. Sobre remunerações
Seguros
Gastos de ação social
Outros Gastos com pessoal
Cessação contratos
Prest. Trab. Noturno
Outros
Medicina e segurança

Custos com Pessoal
Reembolsos do IEFP
Custos efetivos com Pessoal

2015

2014

1.211.697,92
992.800,82
766.799,46
226.001,36
53.031,03
130.132,42
42.837,91
203.002,17
6.451,24

1.099.901,57
898.086,66
690.792,42
207.294,24
48.474,77
117.414,60
40.379,76
1.025,11
179.322,78
7.702,59

9.443,69
1.387,37
5.388,60
506,65
2.161,07

14.789,54
1.749,23
5.014,60
5.937,20
2.088,51

2015

2014

1.211.697,92
22.642,24
1.189.055,68

1.099.901,57
37.941,61
1.061.959,96
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6. Outros rendimentos e ganhos

2015
Outros Rendimentos e Ganhos
Rendimentos Suplementares
Desc. Pº Pº
Sinistros
Outros Rendimentos e Ganhos
Correçoes rel. a anos anteriores
Reposição amortiz
Quotizações
Smacte
Outros
Recuperação encargos
Donativos
Construção lar
Donativos lar
Outros donativos
IRS Recebido

2014

144.467,46
3.320,88
512,09
261,00
140.373,49
142,80
14.779,24
3.776,50
66.072,60
1.215,82
14.719,84
37.677,59
13.161,84
21.103,27
3.412,48
1.989,10

151.155,90
4.700,88
1.110,37
609,82
144.734,83
1.508,75
14.779,24
3.723,50
64.147,44
37,58
13.590,67
45.457,46
13.161,84
22.707,79
9.587,83
1.490,19

7. Outros gastos e perdas

2015
Outros Gastos e perdas
Impostos
Abates
Correções relativas a anos anteriores
Quotizações
Multas e Penalidades
Atribuição subsidios
Banco alimentar

3.839,87
538,42
430,36
287,00
299,40
2.274,69
10,00

2014
4.722,86
823,60
-12,36
1.076,56
287,00
2.543,06
5,00
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8. Gastos/ reversões de depreciação e de amortizações

2015
Gastos de Depreciações e Amortizações
Ativos Fixos Tangíveis
Edificios e Outras Construções
Equipamento basico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Outros Ativos Fixos Tangiveis
Ativos Fixos Intangíveis

161.723,05
160.815,45
119.489,06
13.312,44
18.276,26
3.258,80
6.478,89
907,60

2014
156.058,06
155.248,93
117.552,09
12.289,43
14.218,59
4.665,80
6.523,02
809,13

9. e 10. Juros e rendimentos similares obtidos / Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

2015
1.987,70
3.392,93

2014
2.030,43
3.797,14

A diminuição de ambas as rubricas têm como principal justificação a evolução das taxas de juro
praticadas pelas entidades bancárias. Contudo na rubrica de juros e gastos similares
suportados verificou-se o incremento dos juros suportados na aquisição da viatura do apoio
domiciliário.

11. Resultados Líquidos do Exercício
Os resultados líquidos do exercício de 2015 foram negativos em 73.929,73€, sendo que no
geral todas as respostas contribuíram para este resultado, e também de uma forma geral
todas as respostas aumentaram os seus resultados negativos ou diminuíram os resultados
positivos que tinham alcançado em 2014.
Em resumo, pode-se dizer que esta performance ficou a dever-se sobretudo ao aumento dos
custos com pessoal, sem que estes tenham sido acompanhados por um aumento dos
rendimentos das diferentes respostas.
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Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Vendas e Serviços Prestados
Subsidios, doações e legados à exploração
ISS - IP Centros Distritais
Outros
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
Fornecimentos e serv. Externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
1.987,70
3.392,93

-73.929,73

-11.138,90

-11.138,90

331,98
0,39

-72.524,50

-73.929,73

28.593,27
-11.470,49

161.723,05

17.122,78

89.198,55

7.813,43
21.051,92
227.513,49

111.417,11
273.540,22
1.211.697,92

4.478,87
214,31

166.541,04
5.288,89

812.475,05
54.686,25

144.467,46
3.839,87

97.407,13

Creche

678.064,91

Final 2015

15.915,48

15.915,48

343,52

15.571,96

17.052,34

32.624,30

4.926,14
289,90

13.828,03
35.249,60
202.549,63

156.931,56
4.527,01

118.156,75

jardim

-40.018,55

-40.018,55

326,37

-40.344,92

11.699,50

-28.645,42

4.108,44
272,66

14.065,85
30.869,98
78.469,38

20.582,40
3.535,73

66.805,88

CATL

-17.246,47

-17.246,47

324,38

-17.570,85

26.378,78

8.807,93

12.960,51
237,78

17.845,15
32.983,22
113.259,71

50.198,28
2.574,73

107.400,27

C. Dia

RESULTADOS LIQUIDOS POR RESPOSTA SOCIAL / PROJETO / ATIVIDADE

33.064,17

33.064,17

324,47
363,61

33.103,31

8.656,05

41.759,36

7.257,18
135,20

19.184,25
31.779,63
112.148,39

115.333,91
2.574,73

79.841,01

SAD

-31.914,61

-31.914,61

336,98

-32.251,59

37.692,87

5.441,28

40.573,64
176,71

25.469,26
70.032,65
265.515,84

110.118,06
7.490,17

208.453,87

ERPI

-4.233,15

-4.233,15

1.514,46

-2.718,69

11.081,64

8.362,95

3.938,08
2.446,18

190,51
10.174,90
69.353,62

86.590,08

CC

3.949,96

3.949,96

1.514,47

5.464,43

10.643,34

16.107,77

117,00
67,13

145,21
6.063,22
65.553,39

87.819,72

C.I.
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Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Vendas e Serviços Prestados
Subsidios, doações e legados à exploração
ISS - IP Centros Distritais
Outros
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
Fornecimentos e serv. Externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e
impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
2.548,26
-16.118,95

-72.524,50

-73.929,73

-73.929,73

-16.118,95

-16.118,95

-13.570,69

89.198,55
161.723,05

1.987,70
3.392,93

66.107,60

144.467,46
3.839,87

3.936,04

3.936,04

3.936,04

3.936,04

8.976,90
1.177,07

111.417,11
273.540,22
1.211.697,92

Proj. CME

14.090,01

301,91
22.749,57
56.626,81

Smacte

812.475,05
54.686,25

678.064,91

Final 2015

-1.971,35

-1.971,35

-1.971,35

-1.971,35

12.573,51
381,84
7.376,00

18.360,00

PEA

-7.205,57

-7.205,57

-7.205,57

6.708,89

-496,68

2.029,29
8.747,48

10.280,09

M. Sorriso

RESULTADOS LIQUIDOS POR RESPOSTA SOCIAL / PROJETO / ATIVIDADE

63,56

63,56

63,56

25,72

89,28

828,50
3.407,11

4.324,89

CLDS

369,00

369,00

-369,00

-369,00

-369,00

RLIS

-642,39

-642,39

-642,39

642,39

Gabinete
Análises
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