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INDRODUÇÃO
“O Centro é um espaço onde cada um pode pôr
ao serviço dos outros as suas potencialidades
para que todos recebam a ajuda que necessitam
e se realizem como Pessoas.”
(Pe. Aleixo Cordeiro)

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

Relatório de Actividades e Contas 2017

O presente Relatório de Actividades e Contas do Centro Comunitário da Paróquia
de Carcavelos, tem por objectivo dar a conhecer a acção desenvolvida, os resultados alcançados, na medida em que possam ser quantificados e os meios
financeiros envolvidos no ano de 2017.
Com o objectivo de   tornar mais fácil a apreensão global das diferentes   actividades, que se desenrolam no CCPC, começamos por apresentar resumidamente
os números com mais impacto nas diferentes áreas.
De seguida e após apresentarmos uma síntese dos acontecimentos mais relevantes no CCPC em 2017, agrupámos as áreas por 4 eixos - Educação e Animação sociocultural, Inclusão Social, Seniores, Voluntariado e áreas de suporte,
apresentando as respectivas realizações, dificuldades e desafios.
Não podemos ainda deixar de destacar que no ano de 2017, em que celebramos
36 anos de vida do Centro Comunitário, se concretizou o alargamento do âmbito da certificação da qualidade a todas as áreas da instituição segundo a ISO
9001- 2015.
Por ultimo, um agradecimento especial, aos nossos voluntários, às pessoas da
nossa comunidade e às empresas que nos apoiaram das mais variadas formas e
assim nos permitiram cumprir a missão do Centro Comunitário.

(Conceição Fernando – Directora Geral)

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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Alguns
números
sobre a
actividade
regular
do Centro.

189
voluntários

844
apoio social

378
famílias
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119
participantes
ateliês

490
Crianças
e Jovens

449
desempregados

100.028
refeições
(upa)

337
séniores

108
sem-abrigo

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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Aspectos inovadores
a nível institucional
e organizativo
Em 2017 foram implementadas as alterações previstas no sistema de gestão da qualidade, pela ISO
9001 2015, sendo integrados no seu âmbito os serviços que até aí não faziam parte, nomeadamente:
projecto Re-coopera, comunicação, serviços gerais, Ajac, apartamentos de saída, Bar e Linha Sénior
Cascais ficando assim coberta toda a actividade do Centro. Assim, aquando da auditoria externa o
Centro obteve pela primeira vez, o certificado da qualidade englobando todas as áreas da instituição.

Equipamentos e espaços

Candidaturas
candidatu r a s

Foram adquiridas duas carrinhas para substituição

p a r a diferentes projectos, no entanto mas só uma

das que existiam e que já não tinham condições de

contou com apoio financeiro - Deloitte Pact Fund

circulação (Carrinha de 9 lugares e uma de 5 lug-

(projecto para  apoio da oficina de restauro de

ares para a Casa Jubileu). Adquirimos também um

móveis).Outras candidaturas tiveram apoio finan-

forno eléctrico com capacidade para 20 níveis e

ceiro provenientes da CMC e União de freguesias

uma fritadeira basculante com capacidade de 120lts

Carcavelos Parede no âmbito do trabalho já que

que contribuiram para melhorar o trabalho da UPA.  

tem vindo a ser desenvolvido.

Foram ainda adquiridas uma máquina fotográ-

F or am

ela b oradas

várias

fica para a área da comunicação e uma máqui-

Protocolos

na de lavar roupa industrial para a lavandaria

Foram celebrados protocolos com  a Academia

em substituição da anterior que estava muito de-

dos Champs (Aulas de ténis para as crianças cu-

gradada. Foi também alugado um armazém para

jas famílias são apoiadas pelo Centro);  Ópti-

o projecto Re-coopera e foi adquirido algum eq-

ca da Villa e fábrica Zeinz   (apoio na aquisição

uipamento para o apoio domiciliário no âmbi-

de óculos e lentes para as famílias com mais di-

to do protocolo da CMC para ajudas técnicas.

ficuldades);  Fisiosenven   (apoio nos tratamen-

Donativos

tos de fisioterapia para a população sénior).
Também foram celebrados protocolos com escolas
com vista à integração de alunos em estágios, nomeadamente: Escola Secundária de Carcavelos, Escola Vale do Rio,  ISCSP e Universidade Católica. Com
o colégio Quinta do Lago foi assinado um protocolo
que permite o acesso das crianças ao pré-escolar
daquele colégio, quando deixam a creche do Centro.
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

De destacar o donativo financeiro da Brisa e o donativo em produtos da Odisseias.
Convites para apresentação do CCPC no exterior:
O Centro foi convidado e esteve representado em vários eventos, a destacar: Expo-Cascais -Feira de Emprego;  acção de sensibilização promovida pelo DNA Cascais;  CLDS 3G/
GEMTE – acção de formação para técnicos.
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Visitas

Novas Parcerias

Foram diversas as visitas que o Centro rece-

Ao nível de parcerias  elaborou-se a candidatura

beu em 2017 destacando-se as visitas ao pro-

para credenciação enquanto instituição de acolhi-

jecto “Mercearia do Centro”, com o objectivo de

mento do programa SVE (Serviço Voluntário Euro-

replicar o modelo em vários pontos do país, assim

peu);  estabeleceu-se  uma parceria com os Alunos

como visitas de várias entidades na área do em-

de mestrado da Nova SBE; e com a CMC:  Cidade

prego para conhecer o modelo de funcionamento

das Profissões e Employability Tools.

do GIP/Gabinete de emprego; recebemos também a visita de escolas e outras entidades e de

Recursos Humanos

dois grupos de jovens polacos, a pedido da CMC.

Ao nível dos recursos humanos organizaram-se
várias acções com o objectivo de fortalecer os

Estudos
Tese de doutoramento em sociologia Económica
das Organizações sobre Inovação Social em organizações da economia solidária: as experiências do
Brasil e Portugal – elaborado por Anderson Sasaki
Pacheco – ISEG.  Este estudo incidiu sobre o Centro e
o caso da Mercearia do Centro em particular.

Estágios
Recebemos cerca de uma dezena de estágios de

laços entre os profissionais e reforçar o sentido de pertença e espírito de equipa, a destacar
uma acção de team building liderada pela Marta Garcia, a troca de tarefas, a visita à adega cooperativa Benfica do Ribatejo, a criação de um
grupo fechado para funcionários no FB, e a auscultação feita pela Directora Técnica e o coordenador de RH ,a todos os colaboradores do Centro.
A equipa do Apoio domiciliário foi reforçada com a
contratação de mais um colaborador, assim como a
equipa da casa Jubileu.

estudantes de várias Universidades, IEFP e  Escolas
profissionais.

Participação em redes
de trabalho

Intervenção social e
comunitária
Ao nível das mudanças sociais sentidas ao longo de
20 1 7, é de r ef er ir a a l ter a çã o do p e rf il d o s

O Centro esteve representado em diversas redes

voluntários, nomeadamente o aumento significativo

de trabalho englobando várias árias de acção, de

da participação e envolvimento dos jovens; também

destacar:  GEMTE (empregabilidade),Núcleo Exec-

a diminuição do desemprego se reflectiu ao nível do

utivo da Comissão Social de Freguesia; Plano con-

GIP. Por outro lado, a precariedade laboral continua

celhio para a integração da pessoa sem-abrigo;

a alimentar o fluxo de pessoas que recorre ao aten-

Plataforma de recursos de apoio da privação ma-

dimento social e a pedir ajuda.

terial – PRAPM; Cascais mais solidário; Plataforma

A gestão do bar passou para o Centro Comunitário

SAD; Programa de Apoios psicoterapêuticos;  CMAJ

e essa mudança reflectiu-se no aumento do nível de

(comissão municipal para os assuntos de juventude

satisfação dos clientes.

– CMC) e Conselho geral do agrupamento de esco-

A iniciativa  ENTRE (IN)VISTA, na área do emprego

las de Carcavelos.

contribuiu para aproximar entidades empregadoras e candidatos a emprego.
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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EIXO
EDUCAÇÃO E
ANIMAÇÃO
SÓCIO-CULTURAL
Creche
ABC's - "Aprender Brincar e Crescer"
Porta Aberta
À Descoberta
Animação
Ateliês
Apoio à família, facilitando a conciliação da vida profissional
com a vida familiar através da creche, apoio ao estudo para
crianças; ocupação dos tempos livres em férias.
Promoção de novas aprendizagens para todas as idades em
contexto de educação formal e não formal, onde é possível o
contacto entre todas gerações e estratos sociais e se facilita a
participação cívica numa lógica de desenvolvimento social e comunitário.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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CRECHE
58 Crianças

4 meses aos 3 anos

No seu sexto ano de funcionamento, a creche integrou 58 crianças, distribuídas pelos 2
berçários, sala de aquisição de marcha e salas de 2, 3 anos.
Em termos de formação, foi alterado o projecto, tendo como objectivo a capacitação da
equipa para melhor intervir junto das crianças e famílias.
Uma das principais inovações ao nível da metodologia de trabalho foi a criação de portfólios nos berçários permitindo assim um registo individualizado, pormenorizado de todas as aquisições das crianças.
Foi elaborada uma candidatura ao PROCOOP, tendo passado à primeira fase, para assim alargar o número de crianças com acordo de cooperação o que contribuirá para aumentar a sustentabilidade financeira deste equipamento. Ao nível dos recursos humanos
a equipa foi alargada com a contratação de uma pessoa em part-time, durante o período em que duas das colaboradoras beneficiaram de redução do horário pós baixa por
maternidade. Para alargar o leque de escolha das famílias na passagem para o Jardim
de Infância, foi assinado um protocolo de colaboração com o Colégio Quinta do Lago, e
está-se em fase de negociação com a Associação 31 de Janeiro.
O nível de satisfação das famílias mantém-se elevado (97,5%), o que é um indicador de
uma boa prestação de serviço.
No ano lectivo 2017/2018 foram admitidas 25 novas crianças e encontravam-se em Lista
espera a 31 Dezembro 2017, já para o ano lectivo seguinte - 49 crianças.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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ABC's

"APRENDER, BRINCAR & CRESCER"

30 Alunos

No início de cada período realizaram-se reuniões
com toda a equipa a fim de serem delineadas as

Trata-se de um serviço de apoio ao estudo que funciona durante o ano lectivo para alunos do 5º, 6º e
7º anos, maioritariamente a frequentar a Escola Secundária de Carcavelos, para a qual existe um serviço
de transporte. Este projecto visa responder às necessidades das famílias relativamente à conciliação
da vida profissional com a vida familiar através do
apoio ao estudo e a ocupação dos tempos livres das
crianças enquanto os pais se encontram a trabalhar.
A colaboração de voluntários (10) neste projecto é
uma mais-valia tanto na aquisição de conhecimentos, através do apoio individual como na diversidade
de relacionamentos. O plano de intervenção individual com base nas notas, tendo em vista o sucesso escolar, foi ao longo do ano lectivo, uma ajuda

estratégias para a recuperação de cada aluno.
Para além do estudo, os alunos participaram em
todos os momentos comemorativos do Centro
como é o caso da festa de Natal, Carnaval, Dia do
Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança e Encontros convívio, que constituem momentos da participação e
convívio intergeracional. Este grupo participa também em acções de voluntariado nas outras áreas
do Centro. Estamos certos que é esta dinâmica e
contacto com diferentes realidades que torna este
projecto de apoio ao estudo diferente dos outros.
Os alunos que passaram o 8º ano e deixaram
de frequentar os ABCs, são visita regular no Centro mantendo a ligação á instituição e sempre
que podem apoiam os mais novos no estudo.

importante como instrumento de medição das fragilidades e aspectos a trabalhar com cada aluno.
A ausência de trabalhos de casa e a existência
de uma metedologia de avaliação continua por
parte da escola, torna mais desafiante e criativo o trabalho nos ABC’s, que passa por propostas diárias de estudo de acordo com os planos
curriculares da escola. Este ano consolidou-se o
sistema de créditos que são distribuidos segundo
o empenhamento na tarefa proposta, contribu-

ABC - 2017/2018
14
12
10
8
6
4
2
0

11

12

7
5ºAno

6ºAno

7ºAno

indo como uma motivação extra para os alunos.
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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PORTA ABERTA
316 Crianças 40 Monitores
Como resposta à preocupação das famílias em ter uma instituição a quem confiem os filhos
durante o período de férias escolares e que funcione durante os meses de Julho e Agosto, existe a Porta Aberta para as crianças dos 6 aos 12 anos.
O projecto funcionou na sua capacidade máxima (110 crianças /dia), durante 9 semanas. O
programa de actividades contempla manhãs dedicadas ao desporto e tardes com actividades
expressivas. Estiveram envolvidos 40 monitores (20 incluídos no programa Cascais em férias
- da CMC/20 pela instituição e 20 em voluntariado), 5 animadores/mês coordenados por 3
técnicos do Centro. Sempre que é possível incentiva-se a articulação com outras iniciativas do
Centro, o que aconteceu durante as manhãs do mês de Julho em que os jovens do Projecto “À
Descoberta” apoiaram a actividade através do voluntariado.

PORTA ABERTA 2017
120
100
80
60
40
20
0

87
21
5/6 Anos

7/8 Anos

102

106

9/10 Anos

11/12 Anos

Nesta actividade a maioria das crianças re-

Assim diminui-se o absentismo e deu-se

side em Carcavelos (154) seguindo-se S. Do-

oportunidade a mais crianças de participa-

mingos de Rana (52) e Parede (23). Este ano

rem.

estabeleceu-se um limite máximo de sema-

Síntese: “Porta Aberta” teve a duração de

nas que as crianças do escalão mais baixo

9 semanas de actividade, contou com uma

poderiam frequentar. Isto deveu-se ao facto

frequência média de 100/110 crianças dia

de se ter percebido que as crianças deste

num total de 316 participantes

escalão faltavam muito nos anos anteriores.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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"À DESCOBERTA"
37 Adolescentes

13 aos 15 anos

Mês de Julho
Pelo segundo ano consecutivo foi organizado um programa de actividades para
adolescentes em férias no seguimento da constatação da falta de actividades
para esta faixa etária, o Centro Comunitário lançou o projecto “Adolescentes
em Férias”, com o objectivo de contribuir para desenvolvimento pessoal e formação, através da ocupação construtiva dos tempos livres. O projecto funcionou durante a semana, entre as 9h30 e as 17h30 durante o mês de Julho para
37 jovens entre os 13 e os 15 anos. Para este projecto foram contratadas duas
animadoras com experiência comprovada de trabalho de animação com jovens. O programa foi dividido em manhãs dedicadas à dinâmica de grupo e
reflexão sobre várias temáticas e as tardes direccionadas para o voluntariado
nas diferentes áreas do Centro. Foram abordados conteúdos relacionados com
cidadania, participação e voluntariado que fizeram todo o sentido para estes
jovens no sentido de estimular a sua autonomia, iniciativa e autoconfiança e ao
mesmo tempo facilitar a sua participação na sociedade, transformando as suas
experiências em modelos positivos para os seus pares e para a comunidade.
A participação em actividades de voluntariado no Centro permitiu o envolvimento dos jovens na área social, com os utentes e técnicos afectos às diversas
áreas.

Impacto do Projecto
A avaliação foi muito positiva e concluiu-se
que é uma iniciativa para dar continuidade.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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ANIMAÇÃO
A animação contribui com o seu conjunto de práticas sociais para estimular a
iniciativa, bem como a participação das pessoas, grupos e comunidade no processo do seu próprio desenvolvimento. O plano anual de animação elaborado no
início do ano foi cumprido como previsto. Para operacionalizar as actividades, o
GAF - grupo de animação e festas, composto por colaboradores, seniores e voluntários, reúnem mensalmente, planeia coordena e operacionaliza os eventos.

Do programa de
animação destaca-se:
- ” Escola e baile á moda antiga”

Espectáculo do grupo de teatro sénior;

- Concurso de máscaras no Carnaval;
- Baile da Primavera;
- Aniversário do Centro;
- Jantar de S. Martinho;
- Convívios;
- Arraial dos Santos Populares.
Neste âmbito o grupo de teatro participou num projecto conjunto com outros
Centros de Dia com a peça de teatro - O BAÚ DA NOSSA INFÂNCIA. Esta peça
contínua em cartaz para apresentação às escolas da freguesia no âmbito das
actividades intergeracionais.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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ATELIÊS
E WORKSHOPS
Os ateliês e workshops são oportunidades de desenvolvimento de interesses,
competências mas também concorrem para a dinamização comunitária enquanto espaço de encontro e socialização. Os ateliês acontecem quando existe
um número mínimo de pessoas interessadas, o que nem sempre acontece. No
ano lectivo 2016-17 realizaram-se 6: Ginástica geriátr ica, costura, tapeçaria,
guitarra e teatro - com um total de 119 pessoas inscritas.

ATELIÊ / Nº DE ALUNOS

YOGA

6

GINÁSTICA GERIÁTRICA

34

TAPEÇARIA

11
27

COSTURA
20

TEATRO

21

GUITARRA
0

10

20

30

40

RENDIMENTO ATELIÊS 2017
19%

22%

7%

Corte & Costura
Guitarra
Teatro
Ginástica Geriátrica

26%
26%

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
EDUCAÇÃO E ANIMAÇÃO
SÓCIO-CULTURAL
Desenvolveu-se uma maior articulação entre os diferentes projectos que no Centro trabalham com crianças e jovens nomeadamente, ABC’s, “ Intervir” e creche para conseguir
respostas mais adequadas às necessidades.
O Projecto “Á Descoberta “ passou para a fase de consolidação neste segundo ano de
actividade. É um projecto com muita adesão por parte dos adolescentes e que deixa a sua
marca social e pedagógica.
O grupo de apoio às actividades de animação continuou muito activo e envolvido tanto
nas acções que decorrem no espaço do Centro como no exterior.

Dificuldades

Desafios

Falta de disponibilidade de espaço para todas as

Conseguir um maior envolvimento e sensibilização

actividades que se pretendem desenvolver.

das famílias dos utentes e dos participantes para a

Existe mais procura do que capacidade de resposta

missão do Centro.

na Porta Aberta, Creche , “À Descoberta” e ABC’s.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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EIXO

INCLUSÃO
SOCIAL
Intervir
Casa Jubileu 2000
Esperança de Recomeçar
Gip- Gabinete de Inserção Profissional
Ajac - Oficina de artesanato

Apoio à família, à pessoa e à comunidade facilitando ferramentas, competências e recursos
que contribuam para a integração social e autonomização das pessoas e famílias.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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INTERVIR

ATENDIMENTO E APOIO PSICOSSOCIAL PARA
FAMÍLIAS

378
Famílias
apoiadas

165
Famílias com
acompanhamento
regular

844
Pessoas

39
Autonomizações

Apoiar as famílias em situação de carência

O atendimento social realiza-se duas vezes

económica e desvantagem social, através de

por semana (segunda-feira das 9:30 às 13:00

diversas respostas que concorrem para a sua

e quarta- feira das 14:30 às 17:00) e prioriza-se

autonomia é o objectivo central deste projecto.

uma intervenção integrada que visa ajudar
as famílias a encontrar soluções para os seus

FUNCIONAMENTO
1º- Atendimento
Identificação das necessidades prioritárias; responder a situações de privação/assegurando as necessidades
básicas e/ou encaminhamento.

2º- Abertura de processo
Reunir a documentação, verificar a situação económica (capitação).

3º - Visita Domiciliária
Conhecer o contexto familiar e habitacional, aprofundar necessidades/problemas/ potencialidades. Incentivar a relação de confiança entre utente e Técnico.

4º - Avaliação em Equipa
Aprovação dos apoios do Centro, identificar outros recursos da comunidade que podem ser utilizados e planear estratégias.

5º- Assinatura do Acordo Social, identificando as responsabilidades de ambas as
partes e definição do período de apoio.
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

Relatório de Actividades e Contas 2017
Ao longo do ano foram apoiadas 378 famílias num total de 844 pessoas.
Destas famílias, 165 tiveram acompanhamento psicossocial regular.
Inscreveram-se ao longo do ano 119 novas famílias sendo o apoio alimentar
o principal pedido. Das 165 famílias acompanhadas, 39 autonomizaram-se,

29

378

3 mudaram de residência e 2 integraram o Espaço sénior.

TIPO RENDIMENTO

NACIONALIDADE

Guineense

7%

Portuguesa

68%

Sub. Desemprego

3%

S/ Rendimentos

3%

Brasileira

8%

Pensão

12%

Angolana

6%

RSI

22%

Cabo-Verdiana

4%

Emprego

60%

Ucraniana

1%

Búlgara

5%

apoio

Síria

1%

suficiente e doença mental

As principais questões que
levam as famílias a pedir
alimentar

relacio-

nam-se com rendimento inou física.

Mercearia do Centro
Após o pedido, e até ser feita uma avaliação mais completa da sua situação socioeconómica, a família tem
acesso ao apoio alimentar desde o primeiro dia de atendimento, pelo que não existe lista de espera. Estes
apoios extra também poderão ser concedidos a famílias que já são apoiadas desde que justificada a necessidade de reforço. Assim o apoio ajusta-se às necessidades reais das famílias.
A Mercearia do Centro funciona com um sistema de créditos atribuídos mensalmente por tipologia, a cada
família apoiada, existindo assim , possibilidade de escolha e autonomia na gestão do “budget” de créditos.
Ao longo do ano foi desenvolvido o programa “escolhas para uma alimentação mais saudável”, que contou
com várias dinâmicas e intervenientes, nomeadamente: campanha contra o desperdício alimentar, sugestões
para uma alimentação positiva, com a colaboração de uma health Coach voluntária; divulgação semanal de
receitas e dicas saudáveis, de acordo com os alimentos que são recebidos e foi criado um semáforo nutricional com alertas sobre a qualidade dos alimentos (sal, açúcar etc.)

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

30

Relatório de Actividades e Contas 2017

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

Relatório de Actividades e Contas 2017

31

O apoio alimentar chegou a um total de

296 famílias.
Apoio que equivale a um valor estimado de

18.063.13€.
No âmbito d o Programa de Emergência Alimentar, a cantina social, para situações de maior carência alimentar através do serviço de “take away”, abrangeu 55 famílias e foram distribuídas 27.573 refeições.
Com o fim anunciado deste programa procedeu-se a uma redução faseada do apoio, estando o Centro a
estudar soluções futuras alternativas para os casos de maior necessidade.

Banco de farmácia
É um serviço com muita procura por parte dos utentes com menos recursos financeiros. Os medicamentos
chegam ao Centro através dos donativos de quem já não precisa deles, mas também através da campanha
anual do Banco Farmacêutico, que tem lugar em Fevereiro e que contribuiu com 169 medicamentos sem receita
médica. Este serviço, conta também com o apoio do protocolo das farmácias da Câmara Municipal de Cascais, que destina uma verba anual para apoio à população mais carenciada, através de farmácias aderentes.
Os medicamentos são distribuídos aos utentes dos diferentes serviços do Centro e também são oferecidos a
outras instituições sempre que solicitados. Foram distribuídos 3.214 medicamentos o equivalente a 18.747,75€.
O novo modelo de gestão e organização da farmácia permite a valorização dos medicamentos e com isso
medir o impacto financeiro deste serviço. O modelo foi implementado por uma voluntária através do protocolo com a organização brasileira “Saúde Criança” e neste momento está em fase de consolidação com o apoio
de outros voluntários que asseguram a parte administrativa e logística do projecto.

Os pedidos de Apoio Financeiro O Apoio Jurídico é garantido por O Apoio Escolar funciona com o
para situações de emergência um voluntário que faz atendimen- apoio de voluntários e destina-se
(pagamento de rendas, água, luz, to semanal mediante marcação. maioritariamente aos filhos das
gás, transportes etc.) continuam Foram totalizados 84 atendimen- famílias apoiadas, tendo lugar
a acontecer com regularidade, tos e os assuntos mais recorrentes aos sábados para os alunos do
tendo ao longo do ano totalizado prendem-se com questões labo- primeiro ciclo e durante a emana
10.299,56€ que abrangeram 62 rais, dívidas, poder paternal e ar- com apoio individual para alunos
famílias.

rendamento.

do segundo e terceiro ciclos. No
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O Consultório Social de Psicologia e Terapia Familiar funciona com preços acessíveis a todos e conta
com o apoio do Protocolo Apoios Psicoterapêuticos (PAP) da Câmara Municipal de Cascais. A “Bolsa do Tempo” é uma forma de integração dos utentes dos serviços nas diferentes áreas do Centro, de acordo com as
suas capacidades e interesses como forma de treino de competências, participação cívica onde se promove
uma lógica de “dar e receber”.
A “Bolsa do Tempo” é uma forma de integração dos utentes dos serviços nas diferentes áreas do Centro,
de acordo com as suas capacidades e interesses como forma de treino de competências, participação cívica
onde se promove uma lógica de “dar e receber”.

Família Síria
No final de 2016, o Centro acolheu uma família síria no âmbito do protocolo de cooperação com a PAR (Plataforma de Apoio a refugiados). O pai juntou-se à família no início de 2017. Este processo de acolhimento por um
período de 2 anos, visa apoiar e assegurar todas as condições para a integração da família nomeadamente
alojamento, bolsa mensal, ensino da língua portuguesa, integração laboral e formação, acesso à educação
para as crianças e apoio no acesso a cuidados de saúde.
Todas estas etapas, têm sido conseguidas, num processo que envolve dificuldades e desafios mas também
sucessos. Conseguiu-se alojamento, as crianças foram integradas nos estabelecimentos de ensino e apoio ao
estudo; o ensino da língua portuguesa para os adultos foi conseguido através do programa Speak, (não só
para o casal mas também para outros adultos de famílias sírias que chegaram á zona na mesma altura). O
pai foi integrado profissionalmente no Centro com um contrato de
trabalho e a mãe foi incentivada a desenvolver uma actividade que contribui para a sua autonomia financeira. Para a sensibilização da comunidade, organizaram-se algumas iniciativas: almoço árabe, conversas
sobre o Islão e encontros com outras entidades que acolhem refugiados para troca de experiências. Todo este
trabalho contou com o importante envolvimento da comunidade, disponibilizando bens, apoio financeiro e
voluntários no acompanhamento da família.
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ESPERANÇA DE
RECOM EÇAR
APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
SEM-ABRIGO

78 Pessoas
O Projecto Esperança de Recomeçar visa apoiar pessoas em situação de sem abrigo,
com dependências aditivas ou não, promovendo o princípio da dignidade humana e
motivando/encaminhando os utentes para as respostas existentes a nível concelhio e
nacional. Tem como objectivo último a total autonomização das pessoas.
O projecto apoiou um total de 78 pessoas ao longo do ano, com alimentação, higiene e
acompanhamento psicossocial. Registaram-se 41 encaminhamentos, nomeadamente
com vista a situações de autonomia, reagrupamento familiar, tratamento e integração
na Casa Jubileu.
Ao longo dos últimos anos tem-se sentido um aumento do número de casos de saúde
mental. Devido à falta de respostas por parte do estado no enquadramento e acompanhamento destes casos, é necessário acções de formação para técnicos e equipas
no sentido da aquisição de competências para lidar com estas situações. Foi solicitado
à Câmara Municipal de Cascais, no âmbito do Plano Concelhio para a Integração dos
Sem-abrigo, a criação de sessões formativas na área de saúde mental, tanto para
técnicos como para colaboradores de Projectos com intervenção nesta área.
Em paralelo, está a ser feito um levantamento da problemática a nível geral do Centro
de modo a se ter uma visão mais global da problemática. Desta análise e consequente
reflexão sairão futuras acções a desenvolver.
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CASA JUBILEU 2000
UNIDADE RESIDENCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL
Unidade Residencial CAAP –

34

26 utentes

Apartamento de Transição –
Apoio Terapêutico -

45

5

Unidade Residencial tem capacidade para 12 indivíduos em regime de internato, intervém junto de
pessoas do género masculino, ex-toxicodependentes, portadores e/ou doentes de VIH sem suporte
familiar e que se encontrem em situação de sem-abrigo.
A Intervenção Social passa pelo apoio no processo de aquisição e regularização de documentação,
diligências para a resolução dos problemas judiciais pendentes, apoio no acesso a prestações da Segurança Social e acompanhamento ao nível da inserção socioprofissional.
A Intervenção ao nível da Saúde inicia-se a par com o processo de admissão. Uma vez admitidos,
dá-se continuidade aos processos médicos, caso já existam, ou são abertos novos processos nas
respectivas unidades de saúde, assegurando desta forma todos os procedimentos clínicos obrigatórios e necessários.
Todos os utentes são acompanhados individualmente e em sessões de grupo ao nível da Intervenção
Terapêutica. A nível técnico promove-se uma postura de escuta e aceitação assertivas, de afectividade firme, de disponibilidade e de abertura, que facilitam o processo cognitivo das novas realidades
vividas e a reorganização psíquica, bem como a gestão das emoções e sentimentos.
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Em 2017 foram admitidas 10 pessoas na Unidade Residencial, sendo 5 re-entradas e saíram outras 10, (4 por
incumprimento de regras, 2 para reinserção, 3 abandonaram antes dos 3 meses e um abandonou sem alta
programada). O tempo médio de permanência situa-se entre os 6 a 12 meses.
Desde a sua fundação em 2003 já passaram 124 pessoas pela Unidade Residencial dos quais 58% ainda mantém contacto com a instituição e destes, 79% mantém absentismo total de drogas e álcool.
O Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial (CAAP) é uma valência autónoma que funciona
de segunda a sexta-feira entre as 9h30 e as 17h30 em articulação com a UR. Destina-se ao mesmo público-alvo que a UR, tendo em vista o treino de rotinas de horários, disciplina e reactivação de competências
intelectuais e físicas. O CAAP promove diversas actividades ocupacionais face às necessidades e características individuais dos seus utentes.
Em 2017 registaram-se 11 entradas, num total de 30 utentes com frequência do CAAP.
Plano ocupacional
A Oficina de Restauro de móveis faz parte do plano ocupacional dos utentes. Permite o treino de competências profissionais e sociais e por outro lado contribui para a sustentabilidade do projecto através da venda das
peças na loja de móveis e programa de workshops.
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Actividades Lúdicas e Ocupacionais: pelo segundo ano consecutivo, realizou-se uma semana de férias (5 dias
em Junho), em regime aberto, ou seja, dormidas na Casa Jubileu e dias de passeio por diferentes locais, permitindo aos utentes experiências positivas e referências sociais e culturais importantes para o seu processo
de reinserção.
Planos Ocupacionais/ Formativos /Profissionais: Verificaram-se algumas alterações ao nível dos planos ocupacionais, formativos e profissionais dos utentes com oportunidades profissionais mais estáveis e contratos
de trabalho regulares para alguns. Das 22 pessoas acompanhadas, 8 ingressaram no mercado de trabalho
com vínculo profissional (contrato de trabalho), 2 fazem prestação de serviços pontuais a entidades externas
e 6 ingressaram em cursos de formação profissional.
Os restantes mantiveram-se nos patamares de colaboração da própria casa e/ou da instituição.
Como principais dificuldades o facto da maioria dos utentes não possuir qualquer rendimento e depender
totalmente da instituição.
A dificuldade de integração profissional dos utentes com maiores limitações, é um facto e torna-se um obstáculo à sua inserção e recuperação.
Há também necessidade de facilitar o acesso à habitação social por parte de ex-residentes que se encontram
em situação profissional precária, não tendo capacidade para assegurar um aluguer mensal de uma habitação no mercado normal do concelho de Cascais.
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GIP

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

222 Novas inscrições
576 Ofertas de trabalho
O GIP é acreditado pelo IEFP e visa apoiar desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho promovendo a sua própria valorização e aprendizagem ao longo da vida.

O GIP funciona com:
- Sessões de informação profissional, para jovens e adultos desempregados (SIC);
- Apoio à procura activa de empreg~o;
- Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional;
- Encaminhamento para ofertas de qualificação;
- Facilitação do contacto com entidades e outros GIP’s;
- Captação de ofertas de entidades empregadoras;
- Divulgação de ofertas de emprego e colocação de desempregados nas ofertas de emprego disponíveis e
adequadas;
- Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e formação profissional
no espaço europeu;
- Encaminhamento para Estágios Profissionais e outas medidas de apoio à contratação;
- Apoio na elaboração de documentos como CV’s, cartas de apresentação, candidaturas espontâneas;
- Motivação e apoio à participação em programas de ocupação temporária e programas de voluntariado.
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Outros serviços
Sessões de informação e acompanhamento individual- 1277 sessões realizadas.
Sessões de TPE’s - Técnicas de Procura de Emprego - 85 utentes participaram nestas sessões com o
objectivo de treinar um conjunto de práticas de procura activa de emprego essenciais à integração profissional.
O “"Espaço Emprego"” é um serviço, inspirado em Outplacement, que visa o apoio personalizado na
aprendizagem e treino de técnicas de procura de emprego. Esta metodologia valoriza o perfil de competências pessoais e profissionais de cada candidato, com vista, ao seu regresso ao mercado de trabalho ou
reconversão profissional.
É assegurado por um voluntário e contou com a participação de 18 pessoas.
Gabinete de Informação e Apoio ao Desenvolvimento de Projectos - Presta informação sobre os apoios à
criação do próprio emprego; desenvolvimento de ideias e projectos; esclarecimento sobre questões relacionadas com as exigências administrativas; apoio na elaboração de um plano de financiamento e viabilidade
económica. Foram apoiados 9 projectos.
O Emprega-te é um grupo de interajuda que se destina a pessoas em situação de desemprego ou entre
projectos e tem por objectivo fomentar o encontro e entreajuda na procura activa de emprego ou desenvolvimento de projectos; a partilha de experiências de vida; o autoconhecimento; partilha de ferramentas
e descoberta das capacidades individuais de superação das dificuldades, combater o isolamento, solidão,
frustração, desmotivação através de uma dinâmica de entreajuda e modelo de identificação; promover um
espaço positivo e criativo de olhar o desemprego.
Em 2017 participaram 12 pessoas, das quais, 7 ficaram colocadas e uma delas está a desenvolver o seu
próprio projecto.
Realizou-se a 2ª Edição do ENTRE(IN)VISTA no Centro com a presença de 14 empresas, que disponibilizaram
um total de 32 ofertas e que receberam para entrevista 203 Candidatos.
GEMTE - Grupo de Empregabilidade Territorial de Cascais, integra diversos parceiros do concelho com envolvimento na área do emprego (Câmara Municipal de Cascais, Junta de Freguesia SDR, SEACOOP, IEFP,
Associação Empresarial de Cascais, DNA Cascais, Centro Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão,
Segurança Social/CLDS, TESE etc.) O Centro está representado pela técnica do GIP que em 2017 fez parte da
coordenação/ direcção.
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Perfil dos novos inscritos
Em 2017 registaram-se 222 novas inscrições no GIP.
A maioria são m ulheres (77H/145M) na faixa etária dos 31 aos 54 anos (idade activa) com habilitações superiores ao 12º ano.
Quanto à nacionalidade e residência a maioria são portugueses e residem no Concelho de Cascais.
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Integração no Mercado de trabalho
Ao longo do ano foram apoiadas 449 pessoas.
Foram divulgadas 576 ofertas de emprego e realizados 701 encaminhamentos. Em formação profissional
foram colocadas 149 Pessoas.
Neste ano verificou-se uma melhoria ao nível da empregabilidade, não só pelo aumento do nº de ofertas como
pelos apoios ao empreendedorismo e pela forma de pensar o mercado de trabalho geradora de múltiplas
alternativas.
Por outro lado ainda não se consegue aferir o resultado de todas as actividades de colocação devido à falta
de feedback das empresas ou particulares sobre o resultado das candidaturas.
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AJAC

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS ARTESÃOS DE
CARCAVELOS
A oficina de artesanato tem por objectivo contribuir para a inclusão social de adultos portadores de
deficiência, mas autónomos. Integra 8 adultos que produzem peças de artesanato temáticas. Frequentam também aulas de português e matemática, expressão corporal, doçaria e hipoterapia. A doçaria
tem tido muita procura e por isso tem-se aumentado a produção, nomeadamente para o Bar do Centro, onde são colocados à venda. A hipoterapia vai já no segundo ano de actividade e continua a ser um
sucesso.
Devido à simpatia deste grupo e informalidade de relacionamento, o espaço do AJAC é visitado regularmente por utentes, voluntários e seniores que participam em actividades conjuntas sendo ao mesmo
tempo um apoio e um facilitador da integração.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
INCLUSÃO SOCIAL
- A Oficina de restauro de móveis “Re-coopera”, ao integrar a ISO 9001 2015 conduziu a uma melhoria das
rotinas de funcionamento e processo de trabalho. O apoio da Deloitte Pact Fund (2017/2018) veio permitir
continuar o trabalho de melhoria das condições do espaço como local de formação, através da realização de
workshops regulares, desenvolvendo capacidades técnicas e profissionais, para os utentes da casa Jubileu e
formandos externos.
- No Projecto Intervir deu-se continuidade ao trabalho de medição de impacto financeiro do apoio em farmácia.
- Nas várias áreas foram definidos os níveis de autonomização para o trabalho com os grupos alvo, o que veio
permitir objectivos mais concretos na redefinição de projectos de vida e uma melhor avaliação do trabalho
desenvolvido.
- Na Mercearia do Centro verificaram-se melhorias significativas com o aumento do orçamento para aquisição de uma maior diversidade de produtos alimentares, tendo-se conseguido aumentar em 10% a satisfação das necessidades nutricionais das famílias que antes se situava nos 28,48%.
- O AjAC continua a ser cada vez mais um espaço de inclusão e social para várias gerações o que gera um
valor acrescentado a este projecto.

Dificuldades

Desafios

O problema da saúde mental é transversal a toda a

Alargar a medição de impacto a mais serviços.

área de intervenção do Centro e condiciona o suces-

Desenhar soluções alternativas ao fim da cantina

so de várias respostas, nomeadamente limitando a

social.

rotatividade dos utentes nos serviços.

Continuar as melhorar as condições da oficina de
restauro de móveis como espaço de formação, treino de competências e inclusão social.
Continuar o trabalho de articulação com os equipamentos de saúde mental.
Com todas as mudanças sociais no território que já
se estão a operacionalizar, pensar e ensaiar novas
respostas às necessidades de novos utentes.
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EIXO

SÉNIORES
Espaço Sénior
Apoio Domiciliário
Linha Sénior Cascais

Serviços e Actividades - SAD e
Linha Sénior e Espaço sénior.
Serviço de apoio em situações de dependência, evitando a
institucionalização precoce, dando oportunidade preferencialmente a quem tem menos recursos.
Facilitar o envelhecimento activo, criando oportunidades de
realização de sonhos, de interesses, de participação activa e
de cidadania.
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APOIO DOMICILIÁRIO
103 utentes
Serviço que visa a prestação de cuidados específicos no domicílio, a indivíduos e famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outros, os cuidadores
precisam de apoio para assegurar os cuidados básicos da vida diária dos seus
familiares. Destina-se aos residentes da freguesia de Carcavelos / Parede, sendo que nesta última localidade a morada se verifique na proximidade do Centro.

Objectivo

Modalidades de Apoio:

Tem por objectivo contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;
evitar a institucionalização precoce; assegurar
a satisfação das necessidades básicas; prestar
cuidados de ordem física e apoio psicossocial,
tanto a utentes como às suas famílias e articular com os serviços de saúde na prestação de
cuidados (Equipas de Cuidados Continuados Integrados).

Prestação de cuidados de higiene pessoal, arrumação e pequenas limpezas no domicílio,
refeições, apoio psicológico, apoio em fisioterapia, acompanhamento ao exterior, aquisição de
géneros alimentares ou outros produtos e companhia no domicílio através do voluntariado.
Em 2017 foram apoiadas 103 pessoas, com uma
média de 81 anos sendo a sua maioria mulheres
(69%).

Quanto à tipologia dos
serviços prestados, o
serviço de refeições e
os cuidados de higiene
pessoal são os mais
procurados.
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Melhorias:
O envolvimento da Comunidade na Causa do Centro, tendo muito concretamente
contribuído com donativos em fraldas (680 unidades) e material de apoio, permitindo uma melhor
resposta institucional face às necessidades daqueles que nos procuram.
A conclusão do Projeto "Cuidar-se para Cuidar" (Outubro 2016/Outubro 2017),
envolveu 15 Cuidadores Informais, 4 Cuidadores Formais e 12 Formadores. Este Projeto teve como
objetivo principal contribuir para a diminuição do desgaste psíquico e emocional do Cuidador, ajudando a criar estratégias de adaptação às diversas situações e proporcionando aprendizagem de
temáticas associadas à doença e à prestação de Cuidados.

Supervisão Psicológica
A equipa de Apoio domiciliário beneficiou deste apoio com cerca de 57 horas de supervisão psicológica, consistindo numa intervenção tanto individual como em grupo e formação de acordo com
as necessidades.
Foram realizadas algumas acções de formação específica sobre temas como: Nutrição e Saúde;
Violência contra Pessoas Idosas: Conhecer para agir; Filosofia da Humanitude e Demências.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

52

Relatório de Actividades e Contas 2017

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

Relatório de Actividades e Contas 2017

53

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

54

Relatório de Actividades e Contas 2017

ESPAÇ O SÉNIOR
Inscritos 234
Destina-se à população com mais de 60 anos, prioritariamente residente na União de freguesias de
Carcavelos /Parede. Existem várias actividades e serviços que contribuem e fomentam a participação
activa de todas as pessoas inscritas, proporcionando a descoberta de novos interesses, motivações,
promovendo o encontro e convívio entre as pessoas.

Actividades:

Distribuição da População

Atsia, Boccia, Poesia, Folclore, Teatro, Informática,

Sénior por segmentos:

Inglês, Ginástica Geriátrica, Sessões de movimento,

21,40%

Actividades de estimulação cognitiva, Actividades e

Atividades
Serviços

estimulação da motricidade fina, Sessões de informação, Passeios, Visitas culturais, Férias Seniores e
Festas temáticas.

Serviços:
Alimentação, Apoio em medicamentos, Apoio Psi-

78,60%

cológico, Apoio jurídico, Cabeleireiro, Manicure,
Pedicure, Acompanhamento Social.

25

21

20

De acordo com os resultados obtidos no

15

15

questionário aplicado, as actividades que

15

suscitam maior interesse na população

11

10
5
0
InformáticaI

nglês

Gináastica
Geriátrica
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Melhorias :
- Foi celebrado um Protocolo com um gabinete de Fisioterapia (Fisioseven), possibilitando
preços mais acessíveis no acesso a este serviço.
- Quanto à Linha Sénior Cascais, com a colocação de novo dispositivo para a receção de chamadas, melhorou-se em muito o acesso a esta linha telefónica, rastreando as chamadas desta linha específica, das outras de atendimento geral da Instituição.
- Maior agilização dos encaminhamentos de Espaço Sénior para Parceiros, nomeadamente a
nível da resposta de Centro de Dia (1 0 casos encaminhados).

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
SÉNIORES
Alargamento da Equipa SAD para 6 pessoas, o que permite maior diversidade e capacidade de
resposta.

Dificuldades

Desafios

A sobrecarga de trabalho burocrático associado a

Avaliar a necessidade de uma resposta “in-

este processo.

termédia” para os idosos quando começam
a perder faculdades (início de dependências).
Promover um serviço de alojamento intergeracional.
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VOLUNTARIADO
Gestão dos donativos em tempo, competências e talentos ao serviço da instituição e dos
utentes numa lógica de envolvimento da comunidade, de participação, do exercício da cidadania e educação não formal para todas as idades.

90

Novas inscrições

189

Voluntários activos

O voluntariado tem por objectivo potenciar a acção do Centro em termos de respostas e serviços, chegando com mais qualidade a um maior número de pessoas, possibilitando uma intervenção mais humana e com maior impacto na comunidade. Por outro lado, facilita a participação cívica, a aquisição de experiências e competências, contribuindo para a realização pessoal e para o bem comum.
Em Dezembro, o Dia Internacional do Voluntário foi celebrado com o tradicional encontro de voluntários. Este
ano contou-se com o apoio da Marta Branquinho e da sua equipa na dinamização de actividades de team
building, centradas em tarefas conjuntas relacionadas com a decoração de Natal da instituição. Estiveram
presentes cerca de 80 voluntários e alguns convidados. Como forma de reconhecimento foram atribuídas
medalhas aos voluntários com mais anos ao serviço do Centro.
Este dia é importante para o reconhecimento e valorização do voluntariado tanto no Centro como a sua divulgação para o exterior.

90 novos voluntários, (mais 15 que no ano anterior) dos quais 72,2% são mulheres e 28% homens. Em termos de faixa etária, destacam-se, desta vez os jovens na faixa dos 15
-20 anos, seguida dos adultos na faixa entre os 36 - 40 anos e a faixa entre os 56 - 60 anos.
Em 2017 inscreveram-se

Esta alteração do perfil dos voluntários deve-se à diminuição do desemprego e à sensibilização que
é feita nas escolas e faculdades para o envolvimento dos alunos em programas de voluntariado. A
maioria dos voluntários são estudantes (40%), pessoas desempregadas (28%) e pessoas empregadas (24%). O nível de escolaridade é elevado: formação superior (37%) e 12º ano (38%),
moram na zona (Carcavelos (54%) e S. Domingos de Rana (20%).
As pessoas tiveram conhecimento do voluntariado no Centro em grande medida porque moram na zona
(38%) e conhecem o trabalho aqui desenvolvido.
Dos voluntários inscritos, 63% foram integrados efectivamente, os restantes desistiram, não responderam,
ou não tinham perfil adequado ou ficaram em BD. As pessoas que não foram integradas e que tinham perfil
adequado, deveu-se a não existir necessidade imediata na altura da inscrição ou porque o seu interesse/
disponibilidade não era compatível com as necessidades da instituição.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

60

Relatório de Actividades e Contas 2017

id ades
35
30

30

25
20
15

10
3

2

31 - 35 anos

6

5

26 - 30 anos

10

13

9
7

3

5

2

Pelo sétimo ano consecutivo contámos com um grupo de
voluntários do grupo Mello resultado do protocolo existente e que é uma mais valia importante para o Centro.

+65 anos

61 - 65 anos
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21 - 25 anos

15 - 20 anos
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ocupações
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3
Desempregados

Voluntários activos em 2017

25
Estudantes

40

Ao longo do ano o Centro contou com a participação activa de 189 voluntários, sendo a maioria mulheres (79%) .
Os voluntários participam em todas as áreas de acção do

Empregados

22

Centro e distribuem-se de acordo com as necessidades e
interesses.
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O Centro sempre teve capacidade de captação do interesse dos voluntários, no entanto a partir de 2011 os
números aumentaram significativamente, assistindo-se a um pico em 2012. Estes valores coincidem também
com os períodos de aumento do desemprego, a crise económica que marcadamente marcou estes anos.

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREAS
80
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Da análise do ano, verifica-se que o volun-
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Tendência do Voluntariado entre 2009 e 2017

tariado continua fortemente implantado na
instituição. Apesar da alteração de perfil,

voluntários inscritos / anos

tendência que já se vinha a manifestar desde o ano anterior, o Centro continua a ter fa-

to por parte dos técnicos.

82

64

92

50
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90
75

2017

plica uma maior supervisão/enquadramen-

65

112

2016

das gerações mais jovens. Por outro lado im-

113

2015

do Centro contribuir para a formação cívica

100

2014

Esta tendência é garante da oportunidade

150

2013

novos contributos e nova energia.

195

2012

teresses e aprendizagens intergeracionais,

200

2011

contribui para uma maior diversidade de in-

2010

O voluntariado jovem é muito bem vindo e

250

2009

cilidade em atrair voluntários.
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Quanto ao género, o voluntariado na área social é predominantemente feminino, não havendo divergência
no rácio ao longo dos anos.

volu ntários / Géneros

143

160

Mulheres

140

Média móvel (Mulheres)

120

Homens

100
60

82

87

80

52

72
58

57

48

65

40

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

2009

20

A estrutura ocupacional relaciona-se directamente com as faixas etárias e o cenário altera-se significativamente ao longo dos anos. Os reformados estiveram sempre em menor número e a tendência continua a ser
a diminuição. Os estudantes, estiveram ao longo destes anos sempre em menor número, no entanto a partir

de 2015 esta tendência inverteu-se, assistindo-se a uma trajectória ascendente sem precedentes,
ultrapassando todas as outras faixas etárias/ ocupacionais. Esta situação deve-se ao incentivo por
parte das escolas e colégios, no sentido de uma participação cívica mais activa dos alunos mas
também por uma vontade intrínseca dos próprios jovens. Adultos empregados e desempregados
sempre foram a maioria, alternando entre si, resultado do aumento ou diminuição da situação de
desemprego. Entre 2012 e 2015 os adultos desempregados estiveram em maioria, tendo vindo a diminuir a partir dessa altura, resultado do aumento das taxas de emprego. Os adultos empregados
tem tido uma prestação significativa no Centro ao longo dos anos, o que reflecte a necessidade de
intervenção e participação cívica para além da vida profissional.
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EIXO - ÁREAS DE
SUPORTE
Angariação de Fundos
Imagem e comunicação
Serviços gerais
Manutenção
Unidade de Produção Alimentar – Upa
Serviços Administrativos e Financeiros,
Recursos Humanos
São o suporte de todas as outras áreas e que
concorrem para o funcionamento da instituição,
garantido todo o apoio logístico, administrativa, gestão de recursos financeiros e humanos,
comunicação, angariação de fundos, conforto,
higiene e alimentação.
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Objectivo:
Angariar fundos e produtos para o funcionamento do Centro contribuindo para a sua sustentabilidade financeira.
- Deu-se continuidade à campanha “Ami gos do Centro”, mas ainda com algumas dificuldades na fidelização
de “amigos” – 8.845€
- Campanha da consignação dos 0,5% do IRS – 21.691,58€
- Participação na execução do plano de pedido de produtos a empresas,
- Gestão do projecto RE-COOPERA: Gestão de espaços, planificação e divulgação das Feiras e loja, acompanhamento e coordenação das equipas de triagem, logística, feiras e loja (60 voluntários activos, - 32 voluntários na Loja e 28 na feira/triagem).
A nível dos donativos, não se verificou qualquer diminuição, o fluxo continua a ser constante, apesar da qualidade de roupa, calçado e acessórios ter diminuído, ainda reflexo da diminuição do poder de compra da maior
parte das pessoas.
O problema do armazenamento de stock ficou resolvido com o aluguer de uma garagem em S. Miguel das
Encostas a partir de meados do ano. No Centro, o ponto de entrega de donativos continua a não ser o mais
adequado porque rapidamente as os cestos de metal ficam cheios e os donativos ficam a descoberto nas escadas da entrada da triagem. Quando chove a falta de uma cobertura coloca em risco de danificação muitos
dos donativos.
A Feira realizou-se todas as quartas-feiras ao longo do ano excepto nos feriados. O Trabalho foi desenvolvido por uma equipa de voluntários (28) com a colaboração de utentes da Casa Jubileu, nomeadamente na
montagem e funcionamento da feira, com a coordenação operacional de uma colaboradora. Dado o volume
de trabalho, um colaborador operacional é visivelmente insuficiente para a coordenação do trabalho e dos
voluntários de forma eficaz. Os voluntários apesar de totalizarem um número significativo, a sua prestação
não é contínua, a maioria estiveram presentes por curtos espaços de tempo, não garantindo continuidade.
Em períodos de férias o número de voluntários diminui drasticamente ficando por vezes toda a logística da
feira a cargo de um número muito reduzido de pessoas.
Em Agosto a equipa foi reforçada com um novo colaborador - o membro da família síria acolhida pelo Centro.
Esta situação fez parte do plano de integração profissional da família. Com um contrato de 6 meses, o facto
de não falar português revelou-se um obstáculo ao seu desempenho.
Consolidaram-se algumas metodologias de trabalho com vista a um maior controle e maior transparência
do projecto. Apesar de todas as dificuldades, o desempenho financeiro da feira sofreu um aumento dos resultados: 65.539,24€ em 2016 passou para 69.454,65€ em 2017.
Pelo quarto ano consecutivo a loja “Corações Cheios” localizada no Centro Comercial Riviera continuou a
demonstrar o seu sucesso através dos resultados financeiros, ainda que este ano se tenha verificado uma
ligeira diminuição: 71.884,24€ em 2016 e 70.242,04€ em 2017 (- 1.642,20€).
Contou-se com uma equipa de 32 voluntários sob orientação de uma responsável de loja. Este foi um dos
serviços onde a mudança de perfil dos voluntários mais se sentiu porque a maioria dos voluntários desempregados regressaram ao mundo do trabalho.
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
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FEIRA E LOJA RECOOPERA 2017
Feira

69.454,65

Loja Riviera

70.242,04

Reciclagem têxtil e outros

2.880

Total

142.576,69

RECOOPERA 2017
Feira

69.454,65

Loja Riviera

70.242,04

Reciclagem têxtil e outros

2.880
17.739,22

Total

142.576,69

Meses

Total Encominhado para Reutilização (Kg)

Total geral

25980

Emissão CO2 Reduzida (ton)*

93,53

Outros Dados Relevantes
Quantidade de resíduos têxtil
desviado do aterro em 2017 (ton)
Verba poupada ao Município de Cascais
com o corrente encaminhamento de têxteis **

34,001
1.787,79 €
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Captação de produtos
Ao longo do ano foram oferecidos bens alimentares por parte de empresas e individuos para o projecto Intervir e funcionamento das outras áreas do Centro. Surgiram também donativos em produtos, produtos de
higiene, brinquedos, roupa, etc. que contribuiem significativamente para o apoio às familias e individuos que
são acompanhados pelo Centro através das suas várias valências.

"Vizinhos com Alma " Campanha de angariação de produtos
alimentares e artigos de higiene
Os produtos alimentares chegam ao Centro via Banco Alimentar, mas são insuficientes para fazer face às
necessidades dos utentes por isso é necessário uma estratégia de captação regular de donativos junto da
comunidade. “Vizinhos com Alma” é a campanha permanente de mobilização da comunidade na
co-responsabilização pelo apoio a quem mais precisa, sensibilizando pessoas, instituições, empresas, grupos
- escolas, associações, clube desportivos e comércio local. A destacar em 2017 o envolvimento e colaboração
regular do Ginásio Mr Big que se juntou à equipa do Vita team- jiu-jitsu, assim como a já tradicional campanha do Bebé, iniciativa Escola E.B.1 dos Lombos com o envolvimento dos alunos e familiares na angariação
de artigos para bebé. No âmbito da Participação na Campanha Nacional de Combate à Pobreza e Exclusão
Social tiveram lugar acções de sensibilização junto do comércio local e utentes dos vários serviços do Centro.
Na campanha do cabaz de Natal, oferecido a todas as famílias apoiadas, destaca-se a colaboração da comunidade, Paróquia, colégio Maristas, St. Julians School, União de freguesias Carcavelos Parede, Escola Secundária de Carcavelos.

Candidaturas:
Da pesquisa de informação sobre candidaturas a projetos no âmbito do trabalho do CCPC foram elaboradas
7, tendo apenas sido aprovados:
- 3º Edição Pact Fund Deloitte: Ateliê de costura/ Re-coopera ,
- Programa de Apoio ao Associativismo, União de Freguesias Carcavelos Parede 2018

IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Objectivo:
Divulgação e informação das actividades e trabalho desenvolvidos pelo Centro, a nível interno e externo,
através de material gráfico, redes sociais, apresentações etc.
Em termos de Recursos Humanos contou-se com um designer gráfico a tempo parcial e a trabalhar à distância, que foi substituído por outro, em part-time mas presencial a partir de Novembro. O trabalho que se consegue é muito limitado, tendo em conta a dimensão da instituição e as necessidades de comunicar das várias
áreas/ projectos e os compromissos que existem com os stackholders, doadores, parceiros, patrocinadores
etc.
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INTERACÇÕES DA PÁGINA DE FACEBOOK
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Para além da página do facebook do Centro também existe a página Re-coopera, orientada para a divulgação venda de mobiliário e divulgação das formações /workshops.
Relativamente ao site, em 2017 tivemos 11.440 utilizadores. As páginas mais visitadas são a de contactos seguida da ementa semanal e Gip.
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SERVIÇOS GERAIS
Ao longo do ano e devido às limitações da equipa de limpeza, por vezes houve necessidade de reajuste das
tarefas, tendo mesmo sido feita a substituição de um elemento da equipa. Contamos em breve estabilizar e
melhorar os serviços a fim de garantir uma satisfação na limpeza e conforto dos utilizadores do Centro.
Foi garantido o apoio logístico de todas as actividades e aquisição e distribuição de materiais e equipamentos
de desgaste necessários aos vários serviços prestados, havendo um controlo de stock dos armazéns essencial
para um bom funcionamento do Centro.

MANUTENÇÃO
A equipa de Manutenção recebeu 119 pedidos de intervenção no âmbito da manutenção correctiva e realizou
17 acções de manutenção preventiva planeada nos edifícios.
Nos equipamentos foram realizadas 135 acções de manutenção preventiva. Acompanhou também todas as
intervenções agendadas realizadas pelos fornecedores.
Com as intervenções correctivas realizadas evitou-se recorrer a fornecedores externos.
Foram também realizadas várias obras de reconstrução e alteração dos espaços do Centro.
A equipa, com o conhecimento que vai adquirindo diariamente, procura responder com rapidez reduzindo
os custos da reparação dos vários equipamentos críticos e não críticos, espaços físicos contribuindo para o
bom funcionamento de todas as áreas.

UNIDADE DE PRODUÇÃO ALIMENTAR - UPA
100.028 Refeições
A UPA tem como objectivo dar suporte a todas as valências e requisições de apoio alimentar, garantindo o
fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas e seguras.
Melhorias verificadas
As principais alterações e melhorias do processo prenderam-se com a aquisição de novos equipamentos de
confecção (forno eléctrico com capacidade para 20 níveis e uma fritadeira basculante com capacidade de
120Lts), que permitiram uma maior capacidade de confecção, uma melhor gestão de tempo, de energia e de
mão-de-obra e a melhoria das características organolépticas dos alimentos confeccionados.
Desde Março, o bar do Centro, anteriormente explorado por concessão, passou a ser gerido pela UPA.
Verificou-se ainda, a meio do 3º trimestre, a substituição da Coordenadora responsável pelo processo, bem
como de um elemento responsável pela confecção (cozinheiro), o que levou a uma fase inicial de integração
e adaptação às tarefas.
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Qualificação de Recursos Humanos
Foram realizadas 3 acções de formação com um total de 6h para os colaboradores, resultado das necessidades identificadas anteriormente, onde foram abordados os seguintes temas:
- Desperdício alimentar;
- Boas práticas de higiene e recepção da matéria-prima (controlo da qualidade);
- Refreshing dos procedimentos internos da UPA (segurança alimentar).
Foram ainda realizadas cerca de 5 horas de formação em contexto de reunião de equipa, para resolução de
problemas identificados com vista à melhoria contínua.
Desempenho do Processo
No ano de 2017 foram servidas um total de 100.028 refeições (mais 1.139 refeições que no ano anterior) e foi
prestado um serviço externo para aproximadamente 50 pessoas. Verificou-se no último trimestre de 2017
uma redução no número de cantinas sociais fornecidas (no total menos 1625 refeições), contudo, tal não afectou o número total de refeições servidas, registando-se um aumento médio de 5 refeições diárias ao longo do
ano.
Foi aplicado o questionário de satisfação aos utentes da UPA (amostra total de 154 indivíduos), onde se
constatou que 83,3% dos clientes estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço prestado.
Os clientes demonstraram ainda estar muito satisfeitos com o atendimento (89,8%), a apresentação e higiene
dos colaboradores (90,4%) e a quantidade servida (82%), e apontam observações/sugestões de melhoria a
nível da confecção, da variedade das refeições e da temperatura a que esta é servida.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Asseguram o apoio administrativo e logístico, com vista a contribuir para a realização da missão global do
Centro Comunitário e, em especial, às definidas por cada área .Cumpre e executa todas as exigências estatutárias, legais, fiscais, contabilísticas, financeiras e gere a riqueza material do Centro Comunitário.

RECURSOS HUMANOS
O Centro terminou o ano de 2017 com 63 colaboradores com vínculo contratual com a instituição. Como
resultado do inquérito aplicado a todos os colaboradores ressalta o grau de satisfação relativo à instituição
(84,90%). Ao nível de formação registaram-se 983h e abrangeu todos os colaboradores.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
ÁREAS DE SUPORTE
Recuperação física da cozinha com aquisição de equipamentos.
Gestão do Bar.
RH – foram criadas oportunidades para ouvir os colaboradores e promovidas acções de teambuilding.
A área administrativa foi reforçada com voluntários e investiu-se na agilização dos processos administrativos.
Na manutenção deu-se início das obras de recuperação do telhado.
Na feira e loja foi introduzido o pagamento por multibanco e alugou-se um armazém para o projecto Re-coopera.

Dificuldades

Desafios

Dificuldade em manter o funcionamento da loja e feira

-

– serviços altamente dependentes do voluntariado.

co – Alimentação Saudável para as Famílias.

Responder com qualidade a todas as exigências ao

- Desenvolver acções de formação para a saúde

trabalho na área da comunicação do Centro com

junto da população.

(UPA)

Desafio:

Takeaway

específi-

apenas um recurso humano a tempo parcial.
- Concluir todo o processo de auscultação
dos colaboradores para colocar em prática.
- Eliminar todas as barreiras administrativas e burocráticas e o Centro.
- Elaborar um plano de formação mais adequado às necessidades dos colaboradores/áreas.
- Assumir um maior compromisso com a defesa do
ambiente (diminuição dos descartáveis, etc.)
- Obter um correcto apuramento das existências na
UPA.
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Para onde Vamos?
Tendo em conta as transformações no território que estão a acontecer e que vão trazer novos fluxos populacionais para o local, e, devido aos poucos dados disponíveis ainda, teremos que nos manter atentos e perceber as oportunidades que possam existir e os constrangimentos sociais que possam fazer repensar algumas
das áreas existentes.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
2018 - 2022
"Criem-se e aperfeiçoem-se as organizações existentes, com criatividade para corresponder a todas as pobrezas, mesmo a de falta de sentido da vida e de ausência de esperança" (Bento XVI).
Concitar respostas qualificadas às novas necessidades sociais da Comunidade - qualificação do emprego,
doença mental, droga, migração, alcoolismo, solidão e a pobreza.
Criar uma verdadeira rede de parceiros do Centro - quotização periódica, adaptada aos novos desafios e
realidade social:
•

Benfeitores

•

Voluntários

•

Universidade e Escolas

•

Instituições públicas

Dinamizar respostas para ir ao encontro das necessidades da população idosa:
•

Apoio Domiciliário

•

Promoção do envelhecimento activo

•

Encaminhamento para apoios diferenciados

•

Alimentação

•

Companhia – Solidão

Intervenção junto de famílias em situação vulnerável.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

78

Relatório de Actividades e Contas 2017
Educação não formal – crianças e jovens.
Apoio a população “sem-abrigo” e “doença mental”:
•

Casa Jubileu

•

Esperança de Recomeçar

Fomentar e Dinamizar o espírito de solidariedade nos Colaboradores assalariados do Centro.
Melhorar o controlo financeiro, reduzir custos e aumentar as fontes de financiamento e de sustentabilidade:
•

Lojas Sociais e Feiras

•

Ateliês

•

Aluguer de espaços

•

Empresa Social

•

Eventos

•

Outros Serviços

Existência de programas de formação externa adequados às necessidades de qualificação dos profissionais
do CCPC.
Sensibilização do sector empresarial para a responsabilidade social.
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RENDIMENTOS 2017
Consignação IRS

0,05%

Juros

1,19%

Rendimentos Suplementares

1,36%

Donativos

2,45%

Imput. Subsídios Investimento

3,10%

Angariação de fundos

8,91%

Donativos Institucionais

12,12%

Prestação de Serviços

17,55%

Subsídios Estatais

53,27%

GASTOS 2017
Depreciações

0,00%

Financiamento

3,38%

Gasto com Utentes

5,34%

Custo de Mercadorias

17,28%

Fornecimento e Serviços Externos

20,48%

Gastos com Pessoal

53,21%
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A Direcção do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos expressa o seu agradecimento a todas as entidades e indivíduos que colaboraram na prossecução dos objectivos que o Centro se propôs levar a cabo,
muito concretamente, pelos apoios recebidos.

PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS

Balcão Único do Solicitador

Instituto de Segurança Social

Cáritas Diocesana de Lisboa – Igreja Solidária

Câmara Municipal de Cascais

Associação Zero Desperdício

União de Freguesias Carcavelos Parede

Óptica da Villa
Fábrica Zeinz

PROTOCOLOS
Linha Sénior Cascais

Colégio Maristas de Carcavelos
Rotary Club Parede Carcavelos

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Centro de Saúde da Parede - Rede de cuidados continuados e for-

Banco Alimentar Contra a Fome

mação

Rede Social de Cascais

Associação Gaivotas da Torre

Serviço Voluntário Europeu

Instituto de Superior de Serviço Social – Univ. Lusíada

PróAtlântico
Centro de Formação Profissional Val do Rio
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Escola Secundária de Carcavelos

Vita Team – jiu jitsu
Ser +

Casa do Sagrado Coração de Jesus

APOIOS

Direcção geral de Reinserção Social

Cosméticos GOVA

Ministério da Defesa Nacional

Lidl

- Laboratório de Análises Fármaco

Queijos Santiago

-Toxicológicas da Marinha

Modelo Continente Hipermercados, S.A

Associação Nacional de Farmácias

Pastelaria Albatroz

Fisioseven – Gabinete de Fisioterapia Carcavelos

Pingo Doce de Carcavelos

BodyConcept Carcavelos

Pingo Doce Rebelva

Academia dos Champs

Quitanda do Forte

Farmácia Progresso

Recheio Cash & Carry S.A

Banco Farmacêutico

Riviera Center
Sogenave

PARCERIAS

Sovena Portugal
Queijos Santiago

Hospital de Cascais,

Mercearia Qta. S. Gonçalo

Equipa de Tratamento da Parede

Refood

Dívida Zero -Abla

“Vizinhos e Entidades Com Alma”

Centro Comunitário da Paróquia da Parede

Para além das pessoas que a título individual contribuem regular-

Plataforma Crescer Melhor em Cascais –CMC
Plataforma dos Centros de Convívio e Espaço Sénior
Plataforma SAD +
Plataforma da Privação
Plano Municipal Para a Integração das Pessoas em Situação de
Sem-abrigo
GEMTE – Grupo de Empregabilidade Territorial de Cascais
Entrajuda
Grupo José de Mello

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

mente com produtos alimentares e de higiene para a Mercearia do
Centro, destacamos as seguintes entidades: Agrupamento de Escolas
de Carcavelos, Colégio Maristas de Carcavelos, St.Julian’s School, Jiu
Jitsu (VitaTeam), Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos e
Padel da Quinta dos Lombos.
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DONATIVOS
COLECTIVOS/EMPRESARIAIS:
BRISA O&M SA
CONSERTOS RÁPIDOS DAS AMOREIRAS
COSMÉTICOS GOVA, LDA
FARMÁCIA ARTUR BRANDÃO
FARMACIA DO JUNQUEIRO
FARMÁCIA MACAU
FARMÁCIA VILAR - SOC. FARMACÊUTICA, LDA
GRENNADVANTAGES-GLOBAL TRADING, LDA
LAVANDARIA - QUINTA DAS PALMEIRAS
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A
ODISSEIAS PURAS, ANIMAÇÃO TURÍSTICA LDA
PALMO E MEIO - COMERCIO E VESTUÁRIO, LDA
PORTRAL
PROGELCONE - COMÉCIO E INDÚDTRIA, SA
RECHEIO - CASH & CARRY SA
SPIPACO, COMÉRCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES, LDA
WESHARE - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Direcção do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, entende que o resultado líquido referente ao
exercício de 2017, no montante de 143.389,78€ seja levado à conta de resultados transitados.
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MORADA:

Av. do Loureiro, Nº394,
2775-599 Carcavelos

TELEFONE:

214 578 952

E-MAIL:

geral@centrocomunitario.net

SITE:

www.centrocomunitario.net
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