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Caros Leitores, 

A missão do Centro Social de    Paramos 

consiste em “desenvolver um conjunto 

de serviços que     assegurem, com qua-

lidade, a   satisfação das necessidades 

dos seus clientes, promovendo o poten-

cial que há em cada individuo, de modo 

a torna-lo agente principal na prossecu-

ção do seu projeto de vida”. 

Reconhecendo a situação difícil que o 

país atravessa, dedicamos a nossa   

atenção e empenho permanentes na 

procura das respostas adequadas às ne-

cessidades dos nossos clientes/utentes,     

assegurando a colaboração construtiva 

dos associados, entidades parceiras e 

apoios externos, que tal como nós, pro-

curam o melhor de todos,  para todos.  

Assim, a estrutura Centro Social de Pa-

ramos está cada vez mais empenhado 

em chegar ao maior número de famílias 

do Concelho, quer no âmbito da presta-

ção de serviços quer em apoio social. 

Pretendemos que este seja um canal de 

comunicação dinâmico e transmissivo 

das nossas atividades, em que partilha-

mos bons momentos de experiências,  

de aprendizagens e  entretenimento. 

Continuaremos, consigo, a “dar o me-

lhor de nós”. 

A primeira edição da CSP Newsletter pretende apresentar os resultados do trabalho da Intervenção Comunitária em 2014, assim como 

todos os serviços inerentes às respostas sociais. A Intervenção Comunitária engloba o Centro Comunitário e Comunidade de Inserção, a 

Equipa de Rua SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) e ainda o Projeto Idosos & Companhia.  

 

SESSÕES NAS ESCOLAS 

Neste serviço foram realizadas 15 Sessões de sen-

sibilização sobre o tema Bullying  no Agrupamen-

to de   Escolas de Espinho e    Escola  Secundária 

de   Esmoriz e 3 sessões de Gestão do Stress em 

contexto escolar no  Agrupamento de Escolas Ma-

nuel Gomes de Almeida. 

Nestas ações alcançamos um total de 500 alunos, 

20 pais e 45 professores. 

INTEGRARTE 

150 utentes  

23 Sessões 

219 Presenças 

OCUPARTE 

24 Utentes 

1121  presenças 

108 sessões de trabalho 

EMPREGARTE 

RSI/AS 

102 utentes   foram  referen-

ciados para estruturas de 

apoio à inserção   profissio-

nal. 

435 atendimentos  

153 visitas domicilio 

363 Utentes 

APOIO ALIMENTAR 
CANTINAS SOCIAIS 
(PEA) 

8 famílias 

20 Utentes 

FEAC* 

52 Famílias 

156 Utentes 

CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE DE INSERÇÃO SMACTE IDOSOS & COMPANHIA 



 
CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE DE INSERÇÃO SMACTE IDOSOS & COMPANHIA 

INICIATIVAS PARA A COMUNIDADE 

 Champimóvel  

+ de 300 participantes 

 

 VIII Feira das Profissões  

+ de 1000 participantes 

Quermesse Comunitária  

+ de 200 participantes 

 

VIII Caminhada da Família  

+ de 350 participantes 

NETECA 

É um serviço que se destina à ocupação do tempo livre de 
crianças e jovens em período pós-escolar. 

Em  2014  frequentaram o serviço 46 utentes.  

Em todas as atividades  registaram-se 2480 presenças . 

Foram distribuídos 535 preservativos . 

POPULAÇÃO-ALVO ABRANGIDA 

147 utentes  no total 

44 utentes em acompanhamento em 
PSOBLE (programa de metadona) 

39 utentes em acompanhamento no 
Programa “Troca de Seringas” 

SAÚDE 

18 utentes alvo de consultas médicas 

40 utentes alvo de cuidados de enferma-
gem 

68 utentes alvo de educação de saúde 

28 utentes rastreados 

15 utentes em programa de terapêutica 
combinada 

25 utentes vacinados 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

4111 seringas  

1610 preservativos masculinos 

53 preservativos femininos 

192  pratas 

APOIOS PSICOSOCIAIS 

103 utentes alvo de pequenas refeições 

92 utentes alvo de  atendimento 



 
CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE DE INSERÇÃO SMACTE IDOSOS & COMPANHIA 

ATENDIMENTOS 

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

12 atendimentos psicossociais 

2 sessões  “A doença de Alzheimer” 

Alcance: 20 utentes 

CUIDAR 

Avaliadas 182 famílias em domicílio: 

13 da Freguesia de Anta/ Guetim 

13 da Freguesia de Espinho 

5 da Freguesia de Silvalde 

40 da Freguesia de Paramos 

AJUDAR A CUIDAR 

2 ações de formação 

15 colaboradores 

GRUPO DE APOIO AO CUIDADOR 

CONHECER-TE 

14 cuidadores 

4 sessões  

 

459 utentes  abrangidos: 

48 da Freguesia de Silvalde 

86 da Freguesia de Espinho 

94 da Freguesia de Anta/Guetim 

231 da Freguesia de Paramos 

CONHECER-TE 

141 utentes rastreados: 

33 da Freguesia de Anta/ Guetim 

35 da Freguesia de Espinho 

49 da Freguesia de Silvalde 

24 da Freguesia de Paramos 

 

3 sessões de treino cognitivo e memória 

37 utentes 
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