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Í N D I C E

O Centro em números

Aspectos inovadores a nível institucional e organizativo 

Educação e animação sociocultural 

Inclusão social 

Seniores 

Voluntariado 

Áreas de suporte 

Agradecimentos 

Demonstrações financeiras       61
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60
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ASPETOS INOVADORES A NÍVEL INSTITUCIONAL E ORGANIZATIVO

Em 2018 tivemos oportunidade de estabelecer uma parceria com a Fundação Manuel 

Violante que nos permitiu participar em 2019 no seu Programa de Imersão com o 

objetivo de dar competências às IPSS’s ao nível da gestão e ter um acompanhamento 

próximo a este nível, que no caso do CCPC, foi focado na definição mais clara da sua 

estrutura orgânica e funcional. Este trabalho iniciou-se com um diagnóstico, e a respe-

tiva análise de resultados conduziu á formação de grupos de trabalho orientados por 

um mentor da Fundação, sobre os seguintes assuntos: redação mais clara da missão 

do Centro; redefinição da estrutura orgânica; comunicação Interna; revisão do mode-

lo de desempenho e elaboração do manual do colaborador; elaboração do plano ope-

racional e plano de angariação de fundos. Este trabalho foi sustentado teoricamente 

pela formação que teve lugar na NovaSBE  e em que a maioria dos coordenadores das 

diferentes áreas do Centro, esteve envolvida.

De salientar ainda as sessões de supervisão em saúde mental para coordenadores 

e pessoal auxiliar, uma necessidade constatada por todos desde há alguns anos e 

que este ano foi suprida, com claros benefícios para toda a equipa do Centro.  

A estabilização da equipa no Re-coopera veio facilitar o desempenho desta área.

CANDIDATURAS

Desistiu-se da candidatura ao PROCOOP para 

Centro de Dia por se ter considerado que não se 

reuniam de momento as condições para a sua apro-

vação. A candidatura ao PROCOOP para a Creche 

foi aprovada passando assim a estar abrangidas 

pelo acordo de cooperação 46 crianças, o máximo 

possível no universo das 58 que constituem a capa-

cidade total desta Resposta Social.

Elaboram-se candidaturas ao Rock’inLaw para o 

Espaço Raízes, à Gulbenkian para o Espaço Sénior 

(preparação para a Reforma), BPI la Caixa (espaço 

Raízes), não se tendo conseguido aprovação para 

nenhuma delas.

Mantiveram-se várias outras candidaturas que as-

seguram o apoio financeiro a vários projetos já em 

curso desde há alguns anos, o mesmo acontecen-

do relativamente à União de Freguesias Carcavelos 

Parede no âmbito do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido.

PROTOCOLOSS 

Mantivemos os 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 estabelecido um protocolo que 

permite o acesso das crianças ao pré-escolar da-

quele colégio, quando deixam a creche do Centro.

DONATIVOS

De destacar os donativos financeiros da Brisa e do 

comité dos pais do St. Julians School, bem como o 

equipamento de ginásio doado por um particular.
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REPRESENTAÇÃO DO CCPC
NO EXTERIOR: 

O Centro foi convidado e esteve representado em 

vários eventos, a destacar: “Preocupas-te com os 

Outros”, apresentação do Centro para os alunos 

da Escola Secundária de Carcavelos; Cerimónia de 

reconhecimento do Voluntariado CMC; Greenfest; 

Festas de Carcavelos; Bon Fire – St. Julians School; 

Impact Day – Nova SBE, Conferências do Estoril, 

Lean Day, Prémio Drª Raquel Ribeiro que distin-

gue personalidades ao nível do envelhecimento 

ativo; apresentação do  CCPC na USF Carcave-

los; Apresentação da aplicação do  programa Lean  

nas  IPSS para alunos de mestrado na Universidade 

Católica e representação do Centro no Lean Day 

2019, a convite do Rotary Club Parede-Carcavelos 

onde tivemos oportunidade também de partilhar a 

nossa experiência e resultados na aplicação desta  

metodologia .

VISITAS RECEBIDAS NO CCPC:

- Comité de pais do St. Julians School

- Visita de um grupo de alunos de Ghent – Bélgica 

- Alunos da escola Secundária de Carcavelos no
âmbito da iniciativa “Preocupas-te com os outros”

- Turma de alunos da escola EB1 de Tires no âmbi-
to das Conferências do Estoril
 
- “Girls Move” 

- Nova SBE /Impact Experience (Mariana Carva
lho) e prof. Ricardo Zózimo

- Visita de um grupo de jovens alunos dos colégios 
Maristas de Espanha

-  Coordenador da USF Carcavelos – Drº Nuno 
Basílio

- Banco Alimentar contra a Fome 

- Movimento “Claro Cascais”

- IPSS de São João da Madeira

-  Junta de Freguesia de Barcarena

-  Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Sintra 
e outras IPSS de Sintra

- CEPAC – Centro Padre Alves Correia de Lisboa
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ESTUDOS

Destacamos o estudo iniciado por um grupo de 

alunos da NovaSBE, no âmbito da Nova Social Im-

pact, sobre o impacto da ação do Centro. 

ESTÁGIOS NOVAS PARCERIAS
E PROTOCOLOS

- Orientação pedagógica do estágio curricular  de 

duas estudantes de 3ºano da licenciatura em Die-

tética e Nutrição da Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa, com a duração de 4 semanas 

(maio 2019).

- Orientação pedagógica de estágios curriculares 

de alunos da Escola Sec. de Carcavelos,

 
- Orientação pedagógica de estágios curriculares de 

serviço social e da escola de saúde publica da Guiné, 

Participação em redes de trabalho

PARTICIPAÇÃO EM REDES
DE TRABALHO

O Centro esteve representado em diversas re-

des de trabalho englobando várias árias de ação, 

a destacar:    GEMTE (grupo de empregabilidade 

territorial ), Núcleo Executivo da Comissão Social 

de Freguesia; Plano Concelhio para a Integração 

da Pessoa Sem-abrigo; Plataforma de Recursos de 

Apoio da Privação Material – PRAPM; Cascais Mais 

Solidário; Plataforma SAD; Plataforma dos Espaços 

Seniores, Plataforma das Creches; Programa de 

Apoios Psicoterapêuticos;    CMAJ (Comissão Mu-

nicipal para os Assuntos de Juventude – CMC) e 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Carcavelos.
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RECURSOS HUMANOS 
Ao nível dos recursos humanos organizaram-se vá-

rias ações com o objetivo de fortalecer os laços 

entre os profissionais e reforçar o sentido de per-

tença e espírito de equipa.

Tal como estava previsto, iniciaram funções em 

2019 novos coordenadores nos projetos Intervir, 

Casa Jubileu e Espaço Sénior.  Verificou-se tam-

bém a mudança da coordenadora pedagógica da 

Creche que pediu a demissão e a contratação 

de uma psicóloga para a coordenação da Creche 

e SGQ. No projeto Re-coopera houve também 

uma mudança de responsável no terreno. É ain-

da de referir que se verificou alguma rotativida-

de nos colaboradores do SAD e da Casa Jubileu. 

Destacamos também o encontro anual de voluntá-

rios, colaboradores e entidades que de uma forma 

geral apoiam o CCPC durante o ano.

INTERVENÇÃO SOCIAL
E COMUNITÁRIA 

 Ao nível das mudanças sociais sentidas ao longo 

de 2019, é de referir a tendência que já vinha do 

ano anterior da alteração do perfil dos voluntários 

e o aumento significativo da participação e envolvi-

mento dos jovens; também a diminuição do desem-

prego se refletiu ao nível do voluntariado. Por ou-

tro lado, a precaridade laboral continua a alimentar 

o fluxo de pessoas que recorre ao atendimento so-

cial e a pedir ajuda (55,86% das famílias apoiadas 

trabalham).

O aumento do preço da habitação, nomeadamente 

das rendas de casa, tem cada vez maior impacto 

nas famílias apoiadas pelo Centro e que no último 

ano, resultado das alterações do território com a 

consequente especulação imobiliária, provocou 

destruturação familiar e obrigou à deslocação das 

famílias para habitações mais precárias e outras 

para fora desta zona geográfica.

O compromisso do Centro em contribuir para a 

sustentabilidade ambiental deu um passo em fren-

te com a eliminação dos descartáveis em todas as 

áreas e eventos, nomeadamente no Arraial, ER, 

Porta Aberta, Bar etc.

OUTROS FACTOS A DESTACAR

A CMC, através do vereador da Ação Social e do 

seu presidente encetou contactos com o Centro 

no sentido de auscultar o interesse em assumir a 

criação de uma residência sénior em Carcavelos, 

num terreno cedido pela CMC e cuja construção 

ficaria a seu cargo.

No Inicio do ano foi inaugurado oficialmente o Es-

paço Raízes com a participação das famílias dos 

utentes e presença do presidente da União de fre-

guesias Carcavelos Parede, e mais tarde com a visi-

ta oficial do Vereador da Ação Social.
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Esta é uma área de apoio à família, facilitando a conciliação da vida 
profissional com a vida familiar através da creche, apoio ao estudo 
para crianças e  ocupação dos tempos livres em férias. 
 
Aqui se faz a promoção de novas aprendizagens para todas as ida-
des em contexto de educação formal e não formal, onde é possível 
o contacto entre todas as gerações e estratos sociais e se facilita a 
participação cívica numa lógica de desenvolvimento social e comu-
nitário.

- Creche
- “Aprender, Brincar e Crescer” - ABC’s
- Porta Aberta
- “À Descoberta”
- Animação

E D U CAÇ ÃO  E
A N I M AÇ ÃO 
SÓ C I O - CU LT U RA L
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CRECHE

58 Crianças  4 meses aos 3 anos

No seu oitavo ano de funcionamento, a creche integrou 58 crian-

ças (31 género feminino; 27 género masculino), distribuídas pelos 2 

berçários, sala de aquisição de marcha e 3 salas de 2, 3 anos.

Perfil demográfico
Quanto à nacionalidade a maioria das crianças são portuguesas e 

em segundo lugar brasileiras, residem em Carcavelos e S. Domin-

gos de Rana. Em termos de escalão de rendimento, a maioria das 

crianças distribui-se entre o primeiro e o quarto escalão. 
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Com o objetivo de melhorar a intervenção jun-

to das famílias e criar uma maior aproximação às 

mesmas, deu-se continuidade neste ano letivo à 

dinâmica do grupo de pais, através de grupos de 

partilha para troca de experiências com vista à ca-

pacitação parental. 

Foi iniciada a implementação do Projeto “Crescer 

e Brincar ao Ar Livre, Livre(mente)”, para o ano leti-

vo 2019/20 ao abrigo do protocolo Crescer Melhor 

em Cascais promovido pela Câmara Municipal de 

Cascais. Este projeto tem como objetivo a valori-

zação do tempo ao ar livre, na proximidade com a 

natureza e investimento na cultura lúdica em co-

munidade escolar. O projeto prevê também a pos-

sibilidade de enriquecer o espaço exterior com es-

truturas que ofereçam condições para o usufruto 

da nova proposta educativa.

O plano de ação contempla o envolvimento da co-

munidade escolar, contando com a opinião e par-

ticipação dos encarregados de educação, educa-

doras e pessoal não docente, na criação de novas 

propostas e na construção de estruturas para o 

recreio. Está previsto um plano de formação para 

educadoras para que se sintam pedagogicamente 

mais capacitadas.

Os resultados dos inquéritos de satisfação aplica-

dos às famílias revelaram que 93,3% estão satis-

feitas com a intervenção da creche, indicador de 

que o trabalho aqui desenvolvido corresponde às 

expectativas. 

No ano letivo 2019/2020 foram admitidas 22 novas 

crianças, e a 31 dezembro 2019 encontravam-se em 

lista de espera para o ano letivo seguinte, 50 crian-

ças.
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Trata-se de um serviço de apoio ao estudo que 

funciona durante o ano letivo 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 projeto visa responder 

às necessidades das famílias relativamente à conci-

liação da vida profissional com a vida familiar atra-

vés do apoio ao estudo e a ocupação dos tempos 

livres dos alunos enquanto os pais se encontram a 

trabalhar.

ABC’S
APRENDER, BRINCAR & CRESCER
(SA L A S  D E  E ST U D O)

30 alunos

Ao longo do ano colaboraram no apoio ao estudo 

13 voluntários através do acompanhamento indivi-

dual e em pequenos grupos, o que é uma mais-va-

lia tanto na aquisição de conhecimentos como na 

diversidade de relacionamentos. Este apoio é fun-

damental em disciplinas nucleares como é o caso 

da matemática, português e inglês. O plano de in-

tervenção individual com base nas notas, tendo em 

vista o sucesso escolar, foi uma ajuda importante 

como instrumento de avaliação das fragilidades e 

aspetos a trabalhar com cada aluno.

Actualmente o apoio ao estudo é uma tarefa de-

safiante e criativa que passa por propostas diárias 

de estudo de acordo com os planos curriculares da 

escola. Existe um sistema de créditos que são dis-

tribuidos segundo o empenho na tarefa proposta, 

constituindo   uma motivação extra para os alunos.

ABC’S 2018/2019
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Para além do estudo, os alunos participaram em 

todos os festas do Centro como é o caso da fes-

ta de Natal, Carnaval, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia 

da Criança e Encontros convívio, que constituem 

momentos da participação e convívio intergeracio-

nal. O voluntariado também faz parte do programa 

através da colaboração regular em ações de apoio 

a outras áreas do Centro. Estamos certos que  esta 

dinâmica e contacto com diferentes realidades, 

confere singularidade e diferencia este projeto de 

apoio ao estudo. 

Os alunos que passaram o 8º ano e deixaram de 

frequentar os ABC’s, são visita regular no Centro 

mantendo a ligação á instituição e sempre que po-

dem apoiam os mais novos no estudo.
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PORTA ABERTA

313 Crianças 

40 Monitores

Como resposta à preocupação das famílias na ocupação dos tempos livres das crianças em férias, o Centro 

organiza a “Porta Aberta” com um programa de atividades para as crianças dos 6 aos 12 anos durante os 

meses de julho e agosto.

O projeto funcionou na sua capacidade máxima (110 crianças /dia), durante 9 semanas. O programa de ati-

vidades contempla manhãs dedicadas ao desporto e tardes com atividades expressivas. Estiveram envol-

vidos 40 monitores, 20 dos quais incluídos no programa Cascais em férias - da CMC, 20 jovens em regime 

de voluntariado, 5 animadores/mês, coordenados por 3 técnicos do Centro.
     

Escalões de rendimentos
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A maioria dos participantes reside em Carcavelos (175) seguindo-se S. Domingos de Rana (39) e Parede (21). 

A nível de procedimentos administrativos consolidou-se as inscrições on-line o que significou uma melho-

ria na qualidade do serviço, evitando as longas filas de espera. 

Em resumo a “Porta Aberta” teve uma duração de 9 semanas de atividade, contou com uma frequência 

média de 100/110 crianças dia num total de 313 participantes.
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“À DESCOBERTA”

40 Adolescentes 13 aos 15 anos 

Mês de Julho

Pelo quarto ano consecutivo foi organizado um programa de atividades para adolescentes em férias.

“À Descoberta” é um programa de ocupação de tempos livres em férias com atividades pedagógicas e vo-

luntariado na área Social.

O programa dirige-se a jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos e tem capacidade máxi-

ma para 25 jovens por semana. A iniciativa decorreu durante o mês de julho, de segunda a sexta-feira entre 

as 9h30 e as 17h30 para um total de 40 jovens. Para dinamizar o programa de atividades foram contratadas 

duas animadoras (Inês Santos e Beatriz Cristóvão). 

As atividades assentam essencialmente no desenvolvimento de competências de cidadania ativa, apren-

dizagem intercultural, solidariedade e atenção ao outro através do voluntariado com participação nas di-

ferentes áreas sociais de atuação do Centro Comunitário. Desta forma, os dias foram divididos em dois 

momentos distintos: 

As Manhãs (das 9h30 à 13h) essencialmente dedicadas à realização de jogos, dinâmicas, reflexões, parti-

lhas, trabalhos manuais, saídas do centro e outros. Todas as atividades foram inseridas num tema, com o 

objetivo de transmissão de conhecimento e valores, reflexão e ligação do mesmo às áreas de intervenção 

e atuação do Centro Comunitário, sendo abordados temas como: Inclusão social e Igualdade de género; 

Bullying e Autoconfiança; Cidadania Ativa e Sustentabilidade Ambiental; Desigualdades sociais e Novas 

formas de educação/aprendizagem.

Durante as tardes (das 14h30 às 17h) os jovens foram distribuídos pelas áreas de atuação do Centro fa-

zendo voluntariado.

A participação em atividades de voluntariado no Centro permitiu o envolvimento dos jovens na área social, 

com os utentes e técnicos afetos às diversas áreas. 

A avaliação do grupo foi muito positiva e no geral, o programa “À Descoberta” revelou-se inovador e es-

sencial para o crescimento dos jovens dos 13 aos 15 anos, oferecendo-lhes momentos marcantes e diversas 

competências de comunicação, relacionamento com os outros, perceção e sensibilização para diferentes 

realidades, resolução de problemas e conhecimento sobre outras dimensões.

“Neste programa aprendemos valores que não se aprendem na escola e são essenciais na vida de todos”.
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ANIMAÇÃO
A animação contribui com o seu conjunto de práticas sociais para estimular a iniciativa, bem como a partici-

pação 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 atividades, 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 destacam-se: 

- Festa de Carnaval e concurso de máscaras 

- Baile da Primavera,  

- Aniversário do Centro, 

- Convívios 

- Arraial dos Santos Populares 

- Festa de S. Martinho

O grupo de teatro Sénior esteve envolvido num projeto com outros Centros de Dia na apresentação de 

uma peça de teatro sobre o tema “Tecidos de Chita”. O grupo de teatro é o suporte para as atividades 

intergeracionais com as escolas da freguesia. Ao longo do ano realizaram–se várias iniciativas de team 

building, com a participação dos colaboradores das diferentes áreas como forma de estreitar laços entre 

pessoas e equipas.
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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. No ano letivo 

2018-19 funcionaram 5 ateliês: teatro, ginástica geriátrica, costura, tapeçaria e guitarra - com um total de 93 

pessoas inscritas.

No ano letivo 2018-2019, devido à falta de espaço no Centro, as aulas de teatro foram transferidas para a 

Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos.

O grau de satisfação dos alunos foi de  98,22.

No final do ano letivo e resultado de algumas alterações de funcionamento, nomeadamente com o alarga-

mento do Espaço Raízes a outras salas, concluiu-se que não existia condições para a continuidade do ateliê 

de teatro e guitarra

Nº de Alunos
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P R I N C I PA I S  R E A L I Z AÇ Õ E S  D O  E I XO  E D U CAÇ ÃO
E  A N I M AÇ ÃO  SO C I O CU LT U RA L

Desenvolveu-se uma maior articulação entre os diferentes projetos que no Centro trabalham com crianças e 

jovens nomeadamente, ABC’s, “Intervir” e Creche para conseguir respostas mais adequadas às necessidades. 

O Projeto “Á Descoberta “passou para a fase de consolidação neste quarto ano de atividade. É um 

projeto com muita adesão por parte dos adolescentes e que deixa a sua marca social e pedagógica. 

D I F I CU L DA D E S
Falta de disponibilidade de espaço para todas as atividades que se pretendem desenvolver. Existe mais 

procura do que capacidade de resposta nos serviços “Porta Aberta”, Creche, “À Descoberta” e ABC’s.

D E SA F I OS
Conseguir um maior envolvimento e sensibilização das famílias dos utentes e dos participantes na missão 

do Centro.
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I N C LU SÃO
SO C I A L

- Intervir
- Casa Jubileu 2000
- Esperança de Recomeçar
- Gip-Gabinete de Inserção Profissional
- Oficina de artesanato (Ajac)
 

Apoio à família, à pessoa e à comunidade facilitando ferramentas, compe-
tências e recursos que contribuam para a integração social e autonomização 
das pessoas e famílias.
. 
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INTERVIR
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO
PSICOSSOCIAL A FAMÍLIAS
 

O Intervir é uma resposta social, que visa apoiar as pessoas e as famílias, em situação de vulnerabilidade 

social ou com dificuldades pontuais, a superar problemas geradores ou gerados por situações de exclusão 

social e, quando é necessário, atuar em situações de emergência.

Tem como objetivo informar, orientar e encaminhar; assegurando o acompanhamento social dos indivídu-

os e famílias no desenvolvimento das suas potencialidades, contribuindo para a promoção da sua autono-

mia, autoestima e gestão do seu projeto de vida.

Assim  atua-se no sentido de minimizar os riscos de exclusão social, integrando o individuo na família, no 

trabalho e na comunidade; informando e encaminhando para as áreas de intervenção (saúde, habitação, 

emprego, educação…), adequados a cada situação.

O atendimento social realiza-se duas vezes por semana (segunda-feira das 9:30 às 13:00 e quarta-feira 

das 14:30 às 17:00) e prioriza uma intervenção integrada que visa ajudar as famílias a encontrar soluções 

para os seus problemas.

Ao longo do ano foram apoiadas 340 famílias num total de 832 pessoas. Destas famílias, 180 tiveram 
Acordo de Intervenção Social assinado e acompanhamento psicossocial regular. Inscreveram-se 109 no-

vas famílias, sendo o apoio alimentar o principal pedido. Das 180 famílias acompanhadas, 38 foram novos 
acompanhamentos psicossociais regulares, 28 autonomizaram-se e 16 mudaram de residência. Importa 

ainda salientar destes números que 19 são crianças até aos 3 anos e 69 são crianças entre os 4 e os 12 

anos.

Perfil demográfico das famílias com acompanhamento regular
Em relação á nacionalidade, a grande maioria são famílias portuguesas, sobressaindo a diversidade de 

nacionalidades, destacando-se o grupo dos imigrantes brasileiros. 
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Em relação a 2018, verificou-se um aumento signi-

ficativo de agregados familiares provenientes de 

outros países, nomeadamente do Brasil.

Mantendo a tendência de 2018, também em 2019, 

na grande maioria das famílias acompanhadas, 

pelo menos um dos elementos adultos do agrega-

do familiar, possui algum tipo de rendimento pro-

fissional. 

No entanto, na maioria dos casos o rendimento é 

proveniente de trabalho precário, sem contrato de 

trabalho.

As principais questões que levam as famílias a 

pedir apoio alimentar relacionam-se com o rendi-

mento insuficiente e desemprego, continuando a 

ter alguma expressão a doença e a monoparentali-

dade associada a rendimento insuficiente.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

26 Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

MERCEARIA DO CENTRO

Após o pedido da família, e até ser feita uma avaliação mais completa da sua situação socioeconómica, a 

família poderá ter acesso ao apoio alimentar desde o primeiro dia de atendimento, pelo que não existe lista 

de espera. 

A Mercearia do Centro funciona com um sistema de créditos atribuídos mensalmente por tipologia, a cada 

família apoiada. Desta maneira, as pessoas são autónomas e livres na gestão das “compras” de acordo com 

o seu “budget” de créditos. No âmbito da Mercearia, foi desenvolvido ao longo do ano o programa “esco-

lhas para uma alimentação mais saudável”, que conta com várias dinâmicas e intervenientes.

Em 2019, o apoio alimentar chegou a um total de 340 famílias e a Mercearia contou com uma média de 45 

atendimentos diários. 

Entraram 260.201 produtos no valor de 120.746,00 €.

Temos como objetivo proporcionar um apoio nutricional o mais completo possível, até porque muitas pes-

soas dependem desta ajuda para ter comida para si e para as suas famílias, por isso é feito um investimento 

mensal por parte do Centro, na aquisição de carne, peixe e leite, como complemento aos donativos que 

nos chegam.

Existe também uma sensibilização para uma alimentação saudável através de iniciativas variadas com o 

foco em estilos de vida saudáveis, nomeadamente através de workshops sobre alimentação, informação 

nutricional sobre géneros para escolhas mais conscientes. O trabalho desenvolvido ao nível da Mercearia 

do Centro, tem também, um impacto ambiental ao combater o desperdício alimentar, (aquisição de géne-

ros sem créditos).

No âmbito do Programa de Emergência Alimentar, promovido Segurança Social e designado “Cantina So-

cial”, em 2019 mantiveram-se as 31 refeições diárias protocoladas em regime de take away e ao longo do ano 

foram distribuídas 10991 refeições.

CAMPANHA DE RECOLHA DE PRODUTOS ALIMENTARES E DE HIGIENE

A necessidade de captar produtos alimentares e de higiene para a Mercearia do Centro é permanente, e 

isto é feito sensibilizando pessoas, grupos, empresas, entidades, escolas etc. Em 2019, iniciou-se a campa-

nha “Domingos com Alma”, iniciativa que tem lugar na Igreja de Carcavelos no último fim de semana do 

mês, com o apoio de voluntários. Existe também há já vários anos o grupo dos “Vizinhos com Alma” que 

contribuem mensalmente para esta campanha.
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BANCO DE FARMÁCIA

A oferta de medicamentos por parte da comunidade (medicamentos que já não fazem falta) continuou a 

fazer parte da rotina e é uma importante fonte de captação, contribuindo para diminuir o desperdício e 

acrescentar valor através da sua reutilização. No âmbito da campanha anual do Banco Farmacêutico foi 

possível angariar 171 medicamentos sem receita médica, que normalmente são os mais solicitados pelas fa-

mílias. Este serviço, conta também com o apoio do protocolo das farmácias da Câmara Municipal de Cas-

cais, que destina uma verba anual para apoio à população mais carenciada, através de farmácias aderentes.

Foram solicitados 1.690 medicamentos (12.638,92€), distribuídos a 93 pessoas. Respondeu-se também aos 

pedidos de medicamentos de 9 instituições parceiras.

O modelo de gestão da farmácia foi consolidado ao longo do ano, o que permite a valorização dos medica-

mentos e com isso medir o impacto financeiro do serviço. Isto foi possível através do protocolo com a orga-

nização brasileira “Saúde Criança” e da voluntária alocada a este projeto, que implementou a metodologia 

com o suporte de outros voluntários que asseguram a parte administrativa e logística.

Os pedidos de APOIO FINANCEIRO para situações de emergência (pagamento de rendas, água, luz, 

gás, transportes etc.) continuam a acontecer com regularidade, tendo ao longo do ano totalizado 1.144,09 

€. abrangendo 56 famílias.

O APOIO JURÍDICO é garantido por um voluntário (solicitador) que faz atendimento semanal median-

te marcação. Foram totalizados 31 atendimentos a um total de 23 pessoas. Os assuntos mais recorrentes 

prendem-se com questões laborais, dívidas, poder paternal e arrendamento. Este serviço foi interrompido 

entre março e setembro por indisponibilidade do voluntário, tendo sido encaminhadas as situações para o 

apoio jurídico da União de Freguesias de Carcavelos e Parede.

O APOIO ESCOLAR destina-se maioritariamente aos filhos das famílias acompanhadas. Tem lugar aos 

sábados durante a manhã, para os alunos do primeiro ciclo e durante a semana através do apoio individual 

para alunos do segundo e terceiro ciclos. No ano letivo de 2018/2019 foi frequentado por 18 alunos, entre 

os 7 e os 17 anos de idade, contando com o apoio de 16 voluntários.

APOIO PSICOLÓGICO
Existem dois serviços de apoio psicológico, na área da saúde mental, o Consultório Social de Psicologia e 

Terapia Familiar, com preços acessíveis, sujeitos a capitação. Esta resposta tem contado com o financia-

mento de 2 programas da Câmara Municipal de Cascais, o Programa de Apoios Psicoterapêuticos (PAP) e 

o Programa de Apoios Psicoterapêuticos Especializados (PATE). Neste âmbito, 30 pessoas (adultos e crian-

ças), tiveram acompanhamento psicológico e 4 agregados familiares beneficiaram de sessões de Terapia 

Familiar.
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OUTROS APOIOS:
A Ótica Da Villa de Carcavelos e a Fábrica de Lentes Zeiss, apoiaram na totalidade 9 utentes na aquisição 

de óculos.

Em articulação com o Projecto Re-coopera (bens em segunda mão) foram apoiadas 36 famílias com vou-

chers, que trocaram, nos pontos de venda Re-coopera por vestuário e outros bens necessários, o que 

totalizou 360 euros.

Através da Cáritas de Lisboa, foram apoiados 2 utentes, 1 deles na aquisição de prótese ocular e o outro 

na colocação de implantes dentários. Este apoio traduziu-se num total de 834,00€.

OUTRAS AÇÕES
Realizaram-se contactos de sensibilização para a problemática da pobreza e exclusão social no território de 

Carcavelos, nomeadamente em escola, ginásios, mercearias locais e farmácias.

Participação na Festa Solidária - Colégio Marista de Carcavelos, dirigida às crianças integradas no apoio 

escolar; 

Participação no projeto CE Júnior, no âmbito das Conferências do Estoril, envolveu escolas do ensino 

básico do concelho de Cascais na construção de um modelo das Conferências do Estoril para crianças, 

tipo fórum de discussão de temas como a Globalização, incentivando a procura de “respostas locais, para 

desafios globais”. Ao Centro Comunitário coube trabalhar o tema da “Erradicação da pobreza” através da 

Mercearia do Centro com uma turma do 3º ano da EB2 de Tires. O trabalho desenvolvido foi apresentado 

no dia 30 de maio, no campus da Nova SBE.

Participação na 55ª e 56ª Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar
17 a 24 de outubro – Participação na semana pelo “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social”:  À se-

melhança de outros anos, o Centro Comunitário juntou-se a esta iniciativa, promovendo a campanha de 

recolha de Produtos para Bebé e/ou Higiene e/ou com Medicamentos e Produtos não sujeitos a receita 

médica. Nesta campanha contámos com o apoio de farmácias, escolas e entidades locais.

A “Hora do Futebol”, foi uma iniciativa de alunos do colégio St. Julians dirigida a crianças com o objetivo 

de fomentar a integração social e aprendizagem de inglês através da prática do futebol. Esta iniciativa 

foi divulgada na comunidade e envolveu crianças dos 6 aos 13 anos, de todas as proveniências, incluindo 

alguns filhos das famílias do Intervir. A iniciativa teve início em novembro 2019 e prolongou-se por 2020. 

Aconteceu aos sábados entre as 9 e as 10h30 nos campos de futebol do St. Julians School, tendo como 

treinadores/ mentores alunos do colégio com o apoio de alguns pais.

Participação na campanha de recolha de Material Escolar, iniciativa da Cáritas, que teve lugar no conti-

nente do Oeiras Parque, com o apoio de voluntários.

Participação de vários utentes do Intervir no Workshop sobre Alimentação Saudável; sessão que teve 

lugar na Vitamimos (Academia da Saúde na Quinta da Alagoa).

As crianças das famílias apoiadas tiveram oportunidade de participar de forma gratuita em Atividades 
Desportivas para crianças e jovens ao abrigo de protocolos estabelecidos com o Jiu-Jitsu, Vita Team no 

Ginásio Mr. Big e Ténis – Academia du Champs (Quinta da Alagoa).
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ESPERANÇA DE RECOMEÇAR
APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO

O Projeto Esperança de Recomeçar destina-se a apoiar pessoas em situação de sem abrigo, com dependên-

cias 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 objetivo o apoio na concretização dos 

projetos de vida de acordo com a metodologia definida. 

O projeto apoiou um total de 76 pessoas, com alimentação (11595 refeições), cuidados de higiene (3479 

banhos) e acompanhamento psicossocial. 

Dos 76 utentes apoiados pelo Projeto, 61 encontravam-se em situação de sem abrigo e dos restantes 15 

alguns revelavam graves carências económicas.

Dos 61 em situação de sem abrigo 25 deixaram essa condição durante o ano de 2019, 3 faleceram e 1 está 

detido. Destes 25 apenas 1 voltou à condição de sem abrigo após ter a sua situação habitacional resolvida.

Avaliar o sucesso do trabalho psicossocial nesta área não é tarefa fácil e por isso, relativamente à concreti-

zação dos projetos de vida, foram definidos 3 grandes níveis:

Nível I - manutenção do estilo de vida - destina-se a pessoas com maiores limitações físicas e/ou psíquicas 

com acompanhamento médico. Estão também inseridos neste nível todos os utentes encaminhados por 

outras instituições para apoio alimentar e/ou higiene.

Nível II - iniciar tratamento de problemas físicos/psíquicos/ adição – destina-se a pessoas que sofrem de 

alguma destas problemáticas, mas que não fazem ou não aceitam fazer tratamento às mesmas.

Nível III - autonomia total do Centro – destina-se a pessoas com capacidade físico/psíquica para integração 

no mercado de trabalho e/ou habitação.

No contexto desta definição, passamos à análise da situação por nível:

Nível I – 17 pessoas com concretização do projeto de vida definido.

Nível II – 27 pessoas, das quais 12 concretizaram o projeto de vida (entrada em Comunidade Terapêutica, 

Casa Jubileu e Albergue de Alcântara), 2 faleceram, 1 foi detido e 12 não concretizaram o projeto de vida 

definido.

Nível III – 32 pessoas, das quais 24, concretizaram o seu projeto de vida (autonomia total com habitação 

própria/família e trabalho) e 1 faleceu. Destes 24 utentes que conseguiram a autonomia total do projeto, 5 

já voltaram à situação de sem abrigo (2 continuam a trabalhar, mas não conseguem habitação compatível 

com o seu salário).

 

76 Pessoas
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CASA JUBILEU 2000
UNIDADE RESIDENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE EXCLUSÃO SOCIAL

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 encontram em situação de sem-abrigo.  

A Intervenção Social passa pelo apoio no processo de aquisição e regularização de documentação, diligên-

cias 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 respetivas uni-

dades 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 Te-
rapêutica 

A etapa final do processo de reinserção social passa pelo apartamento de transição onde são treinadas 

competências de autonomia e gestão doméstica.

Em 2019 foram admitidas 14 pessoas na Unidade Residencial e saíram outras 10 .O tempo médio de perma-

nência situa-se entre os 3 a 6 meses. 

Em termos de perfil, trata-se de homens, a maioria na faixa etária dos 40-50 anos, com níveis de escolarida-

de baixo (2ºciclo, existindo casos de analfabetismo) e todos com longos períodos de desemprego.

Desde a sua fundação em 2003, frequentaram a Unidade Residencial 138 pessoas das quais 54% ainda man-

tém contacto com a instituição e destas, 69% mantém abstinência total de drogas e álcool.

O Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial (CAAP) é uma valência autónoma que fun-

ciona 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 reativação de compe-

tências intelectuais e físicas. O CAAP promove diversas atividades ocupacionais face às necessidades e 

características individuais dos seus utentes.

Número de utentes apoiados nas diferentes respostas sociais da Casa Jubileu:

22 29 6 45

 Unidade 
Residencial

 CAAP Apartamento 
de Transição

Apoio 
Terapêutico
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Plano ocupacional 
Como já se tinha verificado nos últimos anos, continuam a surgir oportunidades de inserção profissional 

e formação do interesse dos utentes, o que contribui para a sua autonomização no médio prazo. Das 29 

pessoas acompanhadas, 7 ingressaram no mercado de trabalho com vínculo profissional (contrato de traba-

lho), 2 fazem prestação de serviços pontuais a entidades externas e 2 ingressaram em cursos de formação 

profissional. Os restantes mantiveram-se nos patamares de colaboração da própria casa e/ou da instituição

. Os três níveis de autonomização criados em 2018 ajudaram a avaliar e monitorizar os projetos de vida, fa-

cilitando de forma ativa e responsável a sua inserção. A avaliação foi aplicada aos utentes com 6 meses de 

integração na unidade residencial ou casos atípicos, como residentes provenientes de comunidades e com 

projetos de vida bem definidos.

A Oficina de Restauro de móveis faz parte do plano ocupacional dos utentes, nomeadamente dos que 

apresentam quadros de saúde mais instáveis e permite o treino de competências profissionais e sociais, 

contribuindo por outro lado, para a sustentabilidade da instituição no âmbito do projeto Re-coopera. 

Realizou-se um programa de férias (4 dias – regime fechado) no final de junho, o que contribui para a pro-

moção das relações interpessoais, potenciando novos interesses e hábitos de vida saudáveis. 

Apartamento de Transição(não deve constar no relatório para Segurança Social)
Passou a haver um maior acompanhamento quer ao nível dos projetos de vida dos residentes, quer ao ní-

vel da manutenção física e ao nível dos cuidados de higiene e limpeza do mesmo. Foi elaborado um plano 

de tarefas pelas quais os residentes são responsáveis com supervisão quinzenal da Unidade Residencial. 

Alguns residentes apresentam dificuldades na gestão doméstica, nomeadamente ao nível da priorização 

das necessidades, pelo que no âmbito desta constatação, foi dada formação ao nível da literacia financeira: 

orçamento familiar, poupanças e gestão.

Grau de Satisfação dos utentes:  Em 2019, com uma frequência semestral, foi aplicado o questionário de 

satisfação aos utentes da Casa Jubileu, CAAP e Apartamento de Transição, em separado. Todos os utentes 

(100%) recomendam a Casa Jubileu a um amigo ou familiar. Da análise dos resultados transparece um ele-

vado grau de satisfação, superior a 2018, havendo apenas algum descontentamento ao nível da alimentação.

Funcionamento e RH
No início do ano verificou-se uma mudança ao nível da coordenação da UR (troca de coordenadores de 

área dentro do CCPC) e assim 2019 foi um ano de adaptação do coordenador às funções, equipa e residen-

tes. Por outro lado, o ano foi marcado por uma significativa rotatividade de colaboradores, tanto auxiliares 

como do técnico de apoio psicossocial o que levou a vários períodos de adaptação a vários níveis prolon-

gando-se a situação de instabilidade no tempo tendo o ano terminado com a equipa reduzida.
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GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
GIP

429 pessoas acompanhadas 
249 Novas inscrições 
696 Ofertas de trabalho  
59 Colocações

 GIP é acreditado pelo IEFP e visa apoiar pessoas desempregadas no seu percurso de inserção ou reinser-

ção no mercado de trabalho promovendo a sua própria valorização e aprendizagem, talento e autonomi-

zação.

O Gip funciona de segunda a sexta, o atendimento geral é feito por sistema de senhas em dias e horários 

definidos, ou em horários alternativos sujeitos a marcação prévia.

Serviços: 
No âmbito do Gip são desenvolvidas diversas ações, estratégias e serviços que facilitam a inserção profis-

sional de pessoas desempregadas, nomeadamente:  Sessões de informação profissional, apoio à procura 

ativa de emprego; elaboração de CV’s, cartas de apresentação e candidaturas espontâneas; encaminha-

mento para ofertas de qualificação, estágios profissionais e outas medidas de apoio à contratação; capta-

ção de ofertas de entidades empregadoras, divulgação e colocação das pessoas; divulgação de programas 

comunitários promotores de mobilidade no emprego e formação profissional no espaço Europeu bem 

como de outras iniciativas de emprego;  preparação para entrevistas de emprego; sessões de informação 

e acompanhamento coletivas e individuais; motivação e apoio à participação em programas de ocupação 

temporária e de voluntariado;

Outros serviços
Sessões de informação e acompanhamento individual (62) para pessoas encaminhados pelo Centro de 

Emprego de Cascais, para um total de 678 pessoas.

Sessões de Técnicas de Procura de Emprego (87) com o objetivo de treinar um conjunto de práticas de 

procura ativa de emprego essenciais à integração profissional 

“Espaço Emprego” - apoio personalizado na aprendizagem e treino de técnicas de procura de emprego, 

valorizando o perfil de competências pessoais e profissionais de cada candidato, com vista a potenciar o 

seu regresso ao mercado de trabalho e/ou reconversão profissional – 6 pessoas.
Projecto +Capaz, combina duas modalidades de formação de capacitação para a empregabilidade: Soft 

Skills (em grupo) e Espaço Emprego (individualmente), oferecendo uma resposta mais ampla e personaliza-

da incentivando a capacidade de resiliência e a autonomização dos participantes. Este projeto contou com 

a participação de 6 utentes do GIP, Intervir e Casa Jubileu, dos quais um ficou empregado, outro encami-

nhado para Formação Profissional e dois foram integrados como voluntários no CCPC.
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Parcerias
O GIP faz parte do GEMTE (Grupo de Empregabilidade Territorial de Cascais) onde estão representados 

vários parceiros incluindo a Câmara Municipal de Cascais, IEFP, Associação Empresarial de Cascais, DNA 

Cascais, Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão, Segurança Social/CLDS, TESE, etc. 

Esta rede promove ações na área do emprego e formação para imigrantes, jovens, desempregados e adul-

tos em idade ativa, e pessoas com deficiência. Ao longo de 2019 o GIP nas reuniões e subgrupos de traba-

lho: Empresas, Formação e Empreendedorismo; colaborou numa ação de formação e apoiou a organização 

de 3 edições da ENTRE(IN)VISTA, organizadas por outras entidades.

Integração no Mercado de trabalho
Em 2019, o GIP acompanhou 429 pessoas sendo 249, novas inscrições. Foram divulgadas 696 ofertas de 

trabalho, realizados 817 encaminhamentos para emprego que resultaram na colocação de 59 pessoas. Para 

formação profissional foram encaminhadas 89 pessoas.

Perfil demográfico
Num universo de   , a maioria na faixa etária dos 31 aos 54 anos. Uma parcela significativa (32%) são pessoas 

com 55 anos de idade ou mais, o que torna bastante desafiante a sua integração profissional. Quanto às ha-

bilitações literárias, a maioria tem entre o 9º ano ao 12º ano. Quanto à nacionalidade, foram identificadas 18 

nacionalidades diferentes, prevalecendo a Portuguesa, Brasileira, Guineense, Angolana e Cabo-Verdiana. 

Relativamente ao local de residência, a esmagadora maioria reside em Carcavelos, Parede e São Domingos 

de Rana.
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Principais desafios à empregabilidade:
Em 2019, verificou-se um aumento do número de pessoas inscritas no Gip em comparação com os anos 

anteriores, no entanto diminuiu o número de utentes do serviço assim como de encaminhamentos e de 

colocações.

Continuam a prevalecer alguns constrangimentos no acesso ao mercado de trabalho: desvalorização da 

experiência profissional; divergência entre as expectativas e necessidades dos utentes e as condições ofe-

recidas pelas entidades empregadoras; não correspondência entre os requisitos pretendidos pelas enti-

dades e o perfil dos utentes;  dificuldade de conciliação de vida familiar e profissional (mais relevante nas 

famílias monoparentais); precaridade laboral, quer ao nível de remunerações, quer das condições de traba-

lho o que leva à falta de confiança nas empresas/entidades por parte dos desempregados;  imigrantes em 

situação ilegal; fator idade enquanto constrangimento à empregabilidade (pessoas com mais de 55 anos) 

e problemas de saúde mental.
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AJAC
OFICINA DE ARTESANATO PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A oficina de artesanato tem por objetivo contribuir para a inclusão social de adultos portadores de defi-

ciência, mas autónomos. Integra 9 pessoas através de um plano ocupacional que passa pela produção de 

peças de artesanato temáticas, frequência de aulas de português, matemática, inglês, expressão corporal, 

doçaria e hipoterapia. A doçaria tem tido muita procura e por isso tem aumentado a produção, nomeada-

mente para o Bar do Centro, onde são colocados à venda. A hipoterapia vai já no quarto ano de atividade 

e continua a ser um sucesso.

Alguns destes jovens adultos necessitam de cuidados especiais, tendo acompanhamento individualizado 

sempre que não existe família de suporte.

P R I N C I PA I S  R E A L I Z AÇ Õ E S :

- Em 2019 deu-se seguimento á implementação dos níveis de autonomização como forma de se estabe-

lecer objetivos mais concretos e adequados a grupos com vulnerabilidades especificas, permitindo assim 

uma melhor avaliação do trabalho desenvolvido com vista á concretização dos projetos de vida.

 

- Na Mercearia do Centro verificou-se um aumento dos donativos de produtos alimentares e de higiene.

  

- O AJAC continua a ser cada vez mais um espaço de inclusão social para várias gerações o que gera um 

valor acrescentado a este projeto.
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Serviços e Atividades – Serviço de Apoio Domiciliário (SAD, Espaço sénior 
e Espaço Raízes.

Serviço de apoio em situações de dependência, evitando a institucionali-
zação precoce, dando oportunidade preferencialmente a quem tem menos 
recursos. 
 
Facilitar o envelhecimento ativo, criando oportunidades de realização de 
sonhos, de interesses, de participação ativa e de cidadania.

 

- Espaço Sénior
- Apoio Domiciliário
- Linha Sénior Cascais
- Espaço Raízes

S E N I O R E S
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APOIO DOMICILIÁRIO

107 utentes

Em 2019 foram apoiadas 

107 pessoas, com uma 

média de 81 anos, sendo 

na sua maioria mulhe-
res (82,4%).

A média de rendimentos situa-se nos 658.94€

Quanto à tipologia dos serviços prestados, as re-

feições e os cuidados de higiene pessoal são os 

mais procurados.

Este 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 União de Freguesias Carcavelos e 

Parede, sendo que nesta última localidade a morada se verifique na proximidade do Centro.

Tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; evitar a institu-

cionalização 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).

Modalidades de Apoio: 
prestação de cuidados de higiene pessoal, 

arrumação e pequenas limpezas no domi-

cílio, refeições, apoio psicológico, apoio em 

fisioterapia, acompanhamento ao exterior, 

aquisição de géneros alimentares ou outros 

produtos e companhia no domicílio através 

do voluntariado.
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Melhorias verificadas em 2019
A salientar a integração no Programa Cascais Cui-

da, promovido pela Câmara Municipal de Cascais, 

nomeadamente a nível da disponibilização de servi-

ços de cuidados de higiene, conforto e apoio psico-

lógico aos cuidadores que se inscrevam no respeti-

vo programa. O Programa vai desenrolar-se como 

projeto piloto ao longo de 2020.

Dificuldades sentidas
Grande instabilidade da equipa SAD (de 6 AAD sa-

íram 2 Auxiliares e 1 esteve de baixa prolongada). 
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ESPAÇO SÉNIOR

237 pessoas inscritas
 
Programa de atividades sócio recreativas e culturais dinamizadas com a participação ativa dos Seniores.

Destina-se à população com mais de 60 anos, prioritariamente residente na União de freguesias de Car-

cavelos /Parede. Tem por objetivo prevenir a solidão e o isolamento; incentivando a participação e po-

tenciando a inclusão social ao mesmo tempo que fomenta as relações interpessoais e intergeracionais 

contribuindo para o envelhecimento ativo, esbatendo complexos e preconceitos tão importantes para o 

equilíbrio das nossas sociedades.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com outras Instituições locais, a fim de promover a troca de co-

nhecimento e experiência, assim como a partilha de recursos.

Numa sociedade cada vez mais envelhecida e em transformação, enfrentamos o desafio de adaptar o pro-

grama de atividades aos interesses de pessoas cada vez mais capazes, mais exigentes, mais aptas (não só 

física como intelectualmente) que procuram atividades diferenciadas no momento da reforma. Por esta 

razão existe a necessidade de alargar a intervenção do Espaço Sénior a este novo segmento da população 

transformando este desafio numa oportunidade de crescimento e de aumento da resposta. 

Ao longo de 2019 foram melhorados os instrumentos de avaliação, de registo dos processos e regulamentos 

desta área.

 

Atividades teatro, folclore, aulas de informática e inglês, ateliers de poesia e história, ginástica geriátrica, 

sessões de informação, passeios e visitas culturais, férias e festas temáticas. 

Perfil dos utentes 

Em 2019 estiveram inscritas 237 pessoas, com uma 

média etária de 76 anos. A população feminina 

continua a predominar (74 %) e residem maiorita-

riamente em Carcavelos. 
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Serviços: 
Atendimento e acompanhamento social, refeições, Apoio em medicamentos e 

Apoio Psicológico e jurídico. 

Grau de satisfação
98% das pessoas estão satisfeitos com as atividades e serviços do CCPC. 
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ESPAÇO RAÍZES 

21 Idosos
O Espaço Raízes é um programa ocupacional para pessoas a partir dos 65 anos com limitações físicas e 

cognitivas. Tem como objetivo prevenir situações de solidão e isolamento, mantendo a pessoa integrada 

na sua comunidade local, de forma ativa e produtiva. Este serviço garante o atendimento individual e per-

sonalizado de acordo com as necessidades biopsicossociais da pessoa idosa. 

 Através do programa de atividades são promovidos uma diversidade de estímulos e contextos proporcio-

nando momentos de satisfação, interação intergeracional e com os pares.

Perfil dos utentes
Em 2019 o serviço esteve a funcionar na sua capacidade máxima, 20 pessoas. A média etária situa-se nos 

85 anos, são na sua maioria mulheres (14), vivem sozinhas (14), tem o 1º ciclo do ensino básico e os rendi-

mentos situam-se abaixo do ordenado mínimo nacional (80%). 

Os problemas de saúde mais presentes relacionam-se com dificuldades auditivas e patologias cardíacas. 

Na sequência da avaliação de funcionalidade, 73% das pessoas apresentam um nível de dependência 

leve, seguido de 25% de dependência e 5% de dependência total (uma pessoa).

No final de 2019 constavam 20 pessoas em lista de espera e na sua maioria têm elevados critérios de 

integração nomeadamente elevado nível da autonomia, elevado risco de isolamento social e dificuldades 

económicas.

Plano de atividades
Em 2019 consolidou-se o plano de atividades e a sua natureza com uma metodologia que permite a orien-

tação das atividades com o apoio de colaboradores e voluntários. Neste sentido estiveram envolvidos 3 

voluntários adultos, um colaborador e vários voluntários juniores.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

Consolidação do Espaço Raízes

Quanto à tipologia de atividades, existem propostas bastante diversificadas e que respondem a vários ob-

jetivos, passando por atividades intergeracionais, artes, letras, plásticas, atividade física, saúde e cantares.

Ao nível das atividades de exterior, participaram em eventos organizados pela Câmara Municipal de 

Cascais bem como visitas e oficinas orientadas pelo Serviço Educativo dos equipamentos do Bairro dos 

Museus. 

Ao nível de projetos com mais impacto podemos destacar o “Envelhecer faz bem à Saúde”, desenvolvido 

com o apoio da União de Freguesias Carcavelos e Parede, destinado a crianças (3 aos 10 anos do agrupa-

mento de escolas de Carcavelos) no âmbito das férias escolares, e com o objetivo de aproximar as duas 

gerações e promover uma imagem positiva do envelhecimento.

EnraizArte, foi outro projeto muito participado e que teve lugar na Casa da Histórias da Paula Rego, Cen-

tro Cultural de Cascais e nos Parques/jardins. Os utentes do Espaço raízes participaram em sessões ao

ongo do ano letivo orientadas pelas técnicas dos respetivos Serviços Educativos.

Ainda no âmbito da promoção das relações intergeracionais, o projeto Castelos de Algodão, reuniu os 

idosos e as crianças da creche, quinzenalmente através de dinâmicas e atividades conjuntas.

Atividades de suporte à vida

Sempre que necessário é feita a gestão da medicação dos utentes, o acompanhamento na saúde como é 

o caso de consultas, exames etc. Com o apoio de uma voluntária enfermeira foi feito o acompanhamento 

semanal. 

Avaliação satisfação

O questionário Semestral de avaliação da satisfação dos clientes, revelou 94.64% de satisfação na sua 

globalidade.
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VO LU N TA R I A D O

Gestão dos donativos em tempo, competências e talentos ao 
serviço da instituição e dos utentes numa lógica de envolvimen-
to da comunidade, de participação, do exercício da cidadania e 
educação não formal para todas as idades. 
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95 novas inscrições  
217 voluntários ativos 
 

O voluntariado tem por objetivo potenciar a ação 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 bem comum. 
 
 
Encontro de voluntários e amigos do Centro
 
Em dezembro, o dia 05 - Dia Internacional do Voluntário foi celebrado com o tradicional encontro de volun-
tários e amigos e stackholders (doadores individuais e coletivos e entidades oficiais a nível local). Estiveram 
presentes cerca de 80 pessoas num momento de convívio e de agradecimento a todos os que apoiaram a 
atividade do Centro ao longo do ano. Do programa do encontro constou uma apresentação do Centro, vá-
rios testemunhos de voluntários e entrega de certificados. O encontro terminou com um jantar convívio en-
tre todos. Este encontro é o momento forte de reconhecimento e valorização do voluntariado no Centro.

Em 2019 inscreveram-se 95 novos voluntários, (mais 1 que no ano anterior) dos quais 70,52% são mulheres 
e 29.47% são homens. Em termos de faixa etária, destacam-se novamente os jovens na faixa dos 15-20 
anos distribuindo-se os restantes de forma relativamente constante por todas as outras faixas etárias. A 
diminuição do desemprego e a sensibilização que é feita nas escolas e faculdades para o envolvimento dos 
alunos em programas de voluntariado, contribui para o aumento do nº de jovens e diminuição do número 
de adultos. A maioria dos voluntários são estudantes (46,31%), pessoas desempregadas (24,21%) e pes-
soas empregadas (17,89%) e por último, reformados (11,57%). O nível de escolaridade é elevado para os 
voluntários adultos: formação superior (34,73%), os estudantes têm o 12º ano (13,68%) e 9º ano (18,94%). 
Em termos de localização, a maioria reside na zona de Carcavelos (48,42%) e Oeiras (13,68%).

As pessoas tiveram conhecimento do voluntariado no Centro em grande parte através das escolas e 
faculdades (18,94%), por residirem na zona (27,36%) e amigos (27,36%).

Dos voluntários inscritos, 80%  foram integrados efectivamente, os restantes desistiram, não responde-
ram, 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.  
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Voluntários activos em 2019

Ao longo do ano o Centro contou com a participação activa de 217 voluntários, sendo a maioria mulheres 
(77,88%). Esta participação resultou no registo de 14.007 horas de trabalho. Os voluntários participam em 
todas as áreas de acção do Centro e distribuem-se de acordo com as necessidades do Centro e os inte-
resses das pessoas.

Da análise do ano, verifica-se que o voluntariado continua fortemente implantado na instituição. Apesar da 
alteração de perfil, tendência que já se vinha a manifestar desde os três ultimos anos, o Centro continua a 
ter facilidade em atrair voluntários. O voluntariado jovem é muito bem vindo e contribui para uma maior di-
versidade de interesses e aprendizagens intergeracionais, novos contributos e nova energia. Esta tendência 
garante a oportunidade do Centro contribuir para a formação cívica das gerações mais jovens. Por outro 
lado implica uma maior supervisão/enquadramento por parte dos técnicos. 

Protocolos e Parcerias com entidades no âmbito do voluntariado
 
- Em relação ao Serviço Voluntário Europeu, contámos pelo terceiro ano consecutivo, com a participação 
de voluntários em programas de 9 meses de estadia (um voluntário da Hungria e uma voluntária da Turquia).
- Pelo nono ano consecutivo contámos com um grupo de voluntários do grupo José de Mello resultado do 
protocolo existente e que é uma mais valia importante para o Centro.
- Escola Secundária de Carcavelos
- Escola Secundária Quinta do Marquês
- Colégio Maristas
- St. Julians School
- Colégio St. Dominics
- Nova SBE
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Tendência do Voluntariado entre 2009 e 2019

O Centro sempre teve facilidade na 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 e a 

crise económica que marcou este período.

Quanto ao género, o voluntariado na área social é predominantemente feminino, o que é 

uma constante ao longo dos anos.
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A estrutura ocupacional relaciona-se diretamente com as faixas etárias e o cenário altera-se significativa-

mente ao longo dos anos. As pessoas reformadas estiveram sempre em menor número e a tendência não 

se tem alterado. Os estudantes, estiveram ao longo dos anos sempre em menor número, no entanto a partir 

de 2015 esta tendência inverteu-se, assistindo-se a uma trajetória ascendente sem precedentes, ultrapas-

sando todas as outras faixas etárias/ ocupacionais. Esta situação deve-se ao incentivo por parte das escolas 

e colégios e também faculdades, (nomeadamente com a instalação da NovaSBE em Carcavelos que trouxe 

vários estudantes voluntários para o Centro), no sentido de uma participação cívica mais ativa dos alunos, 

mas também por uma vontade intrínseca dos próprios jovens, até porque cada vez mais tem maior peso 

para o CV. Até 2015, os adultos desempregados e empregados estiveram sempre em maioria, alternando 

entre si, resultado do aumento ou diminuição da situação de desemprego, tendo esta situação vindo a di-

minuir a partir desse ano. Os adultos empregados têm tido uma prestação significativa no Centro ao longo 

dos anos, o que reflete a necessidade de intervenção e participação cívica para além da vida profissional.
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São o suporte de todas as outras áreas e que concorrem para o funcio-
namento da instituição, garantido todo o apoio logístico, administrati-
vo, gestão de recursos financeiros e humanos, imagem, comunicação, 
angariação de fundos, conforto, higiene e alimentação. 

Á R E A S  D E
S U P O RT E 

- Angariação de Fundos
- Imagem e comunicação
- Serviços gerais
- Manutenção
- Unidade de Produção Alimentar – Upa
- Serviços Administrativos e Financeiro
- Recursos Humanos 
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Objetivo: Angariar fundos, produtos e recursos para o funcionamento do Centro contribuindo para a sua 

sustentabilidade financeira. 

- Campanha da consignação dos 0,5% do IRS – 21.215,53 

- Participação na execução do plano de pedido de produtos a empresas, campanhas de captação de 

produtos e artigos.     

- Gestão do projeto RE-COOPERA: espaços, planificação e divulgação das Feiras e loja, acompanhamen-

to e coordenação das equipas de triagem, logística, feiras e loja (65 voluntários ativos).  

RE-COOPERA (BENS USADOS)
O ano começou com uma mudança na equipa, a responsável de terreno saiu e foi substituída por outra 

pessoa que rapidamente se integrou a introduziu novas dinâmicas de funcionamento.  A nível dos donati-

vos, não se verificou qualquer diminuição, o fluxo continua a ser constante, apesar da qualidade da roupa, 

calçado e acessórios ter diminuído bastante, ainda reflexo da redução do poder de compra da maior 

parte das pessoas. 

Para evitar a deslocação das pessoas até ao ponto de Triagem, colocou-se um contentor para entrega de 

bens usados, cedido pela Sarah Trading, à entrada do Centro. Isto não evitou a deslocação das pessoas, 

mas permitiu uma diminuição.   

A meio do ano, este projeto contou com um novo espaço de armazém ao lado do ponto de triagem o que 

veio facilitar o trabalho logístico. Com o acesso a este novo espaço, deixa de ser necessário o armazém 

de Sassoeiros, passando este a ser utilizado por outras áreas do Centro. A Feira realizou-se todas as quar-

tas-feiras ao longo do ano, exceto nos feriados. O Trabalho foi desenvolvido pela equipa da qual fazem 

parte 3 colaboradores, com apoio de voluntários e utentes da Casa Jubileu, nomeadamente na monta-

gem, desmontagem e funcionamento da feira 

No final de 2018 fomos informados que a meio do ano de 2019 teríamos que deixar a loja no Centro 

Comercial Riviera, uma vez que existia necessidade de a alugar a outro lojista. Assim, no primeiro tri-

mestre do ano, iniciou-se a procura de um novo espaço para alugar, o que veio a acontecer e levou ao 

encerramento da loja do Centro Comercial Riviera no final de maio. A 01 de junho foi inaugurado o novo 

espaço nas galerias do Junqueiro (loja 9) com a presença do vereador Frederico de Almeida da CMC, do 

presidente da União de freguesias Carcavelos Parede, Nuno Alves e o presidente da direção do Centro 

Comunitário, Pe. Jan Pietrus.

A loja abriu com um horário mais reduzido e a encerrar aos domingos e feriados. Trata-se de um espaço 

com menos visibilidade e acessibilidade que o anterior, no entanto conseguiu-se manter os clientes. Os 

primeiros 6 meses foram de adaptação e de consolidação. A equipa também sofreu alterações no que 

toca à participação de voluntários visto que com um horário mais reduzido são necessários menos vo-

luntários, por outro lado a falta de um backoffice levou a que o trabalho de triagem e etiquetagem dos 

artigos passasse a ser feito no Centro Comunitário. A falta de espaço de backoffice levou á necessidade 

de um contentor de recolha de donativos no exterior da loja, pelo que o pedido foi feito à Sarah Trading e 

trataram-se das autorizações necessárias junto do Município.
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Ao longo do ano foi feito um esforço no sentido de aproximar os diferentes pontos re-coopera, nomeada-

mente a loja e oficina de moveis (gerida pela Casa Jubileu 2000), e passou a haver uma maior articulação 

ao nível de vendas e recolha de bens.

Desenvolveram-se várias iniciativas com vista à divulgação do projeto, captação de artigos e angariação 

de fundos:

- Campanhas nas redes sociais, distribuição de flyers e posters;

- Foi solicitado à União de Freguesias Carcavelos Parede a divulgação da feira nas estruturas que estão 

colocadas no território, o que veio a acontecer e assim esta iniciativa passou a ter mais visibilidade com a 

sua divulgação periódica.

- Passagem de modelos durante o Arraial, com roupa Re-coopera, com a participação de 25 modelos de 

todas as idades, equipa de maquilhagem e apoio de um modelo profissional. 

- “Mercado de Inicio de Aulas”, no primeiro sábado de setembro.

-  Participação nas festas de Carcavelos e Greenfest (Nova SBE)

- Participação na passagem de modelos “Moda Social”, organizada pela CMC e com a participação das 

várias entidades que possuem lojas solidárias.

- “Mercado de Natal”, que teve lugar no dia 30 de novembro e mobilizou para além de uma vasta equipa de 

voluntários e colaboradores, a participação de outras áreas do Centro na venda de produtos. Esta iniciativa 

trouxe ao Centro várias centenas de clientes, pessoas da comunidade, amigos do Centro, familiares dos 

utentes e desta forma contribuiu também para o encontro e dinamização comunitária.

Este ano, os resultados do projeto aumentaram ligeiramente em relação ao ano anterior 5,3%, apesar da 

mudança da loja ter significado uma diminuição das receitas deste ponto de venda, mas que foi equilibrada 

com o aumento dos resultados da Feira.Re

Resultados da parceria com a Sahara Trading:
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Donativos em produtos alimentares e de higiene
Ao longo do ano foram oferecidos bens alimentares por parte de empresas e individuos para o projecto 

Intervir e para o funcionamento das outras áreas do Centro. Surgiram também donativos em produtos tais 

como: produtos de higiene,  brinquedos, roupa,  etc, que contribuem significativamente para o apoio às 

familias e individuos que são acompanhados pelo Centro. 

Vizinhos com Alma/Mercearia do Centro – campanhas de angariação de produtos alimentares e de hi-

giene

Todos os anos há a necessidade de captar apoios para a Mercearia do Centro, sensibilizando pessoas e 

empresas particulares. Escolas, associações, clube desportivos e comércio local, fundamentais uma vez 

que os apoios convencionais (Banco Alimentar de Lisboa, Pingo Doce da Rebelva e Carcavelos e Recheio), 

acabam por não ser suficientes para assegurar as necessidades mínimas alimentares das famílias apoiadas. 

Realizaram-se algumas iniciativas de sensibilização e campanhas de angariação de produtos nas escolas 

e ginásios, nomeadamente na Escola E.B.1 dos Lombos e Escola EB1 de Sassoeiros - campanha do Bebé e 

Colégio St. Julians School.

Contámos também, com o apoio das escolas E.B.1 de Carcavelos e EB1 dos Lombos, Colégio dos Maristas 

e Escola Secundária de Carcavelos e St. Julians School na recolha de géneros para os cabazes de Natal. 

Em 2019 iniciou-se a campanha “Domingos com Alma”, um fim de semana por mês e que conta com a mo-

bilização da comunidade paroquial para a  recolha de bens alimentares .

Em 2019 verificou-se um aumento dos donativos graças a uma maior empenho e envolvimento da comuni-

dade através dos vários parceiros, o que resultou num total 49.954 unidades (produtos alimentares e de 

higiene), contra 44.351 em 2018 o que corresponde a um aumento de 12%. Estes donativos correspondem 

a um valor de 31.927,00€.

Importa destacar o significativo apoio da União de Freguesias Carcavelos e Parede para os “Cabazes de 

Natal” que são distribuídos às famílias acompanhadas pelo Centro, (3.915 produtos no valor de 2.111,00€), 

para além do apoio mensal no valor de 560,00€

. 

Outros Eventos
- Arraial dos Santos populares – 9.283,28€

- Jantar de angariação de fundos (Noite de paelha e sevilhanas) – 1.850,00€

- “Bom Fire” evento organizado pelo St. Julians School no qual o Centro participou e do qual resultou um 

donativo 1.100,00€ 

- “Giving Tuesday” – Comemorado intencionalmente na primeira 3ªfeira após o BlackFriday e alimentado 

pelo poder das redes sociais e da colaboração, o GivingTuesday inspira pessoas a contribuir para as causas 

que lhes são relevantes. O Centro participou pela primeira vez em 2019 e apesar do resultado não ter sido 

significativo (53,30€), marcamos presença.
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UPA
UNIDADE DE PRODUÇÃO ALIMENTAR 

98.472 refeições

A UPA tem como objetivo dar suporte a todas as valências e requisições de apoio alimentar, garantindo o 

fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas e seguras.

O início do ano de 2019 foi marcado pela instabilidade nos recursos humanos da equipa da UPA, nomea-

damente na fixação de um cozinheiro, o que aconteceu apenas em meados do ano.

Foi possível concluir em Abril a Pós-Graduação de Lean Practitioner Certification oferecida ao CCPC

pela Lean Academy Portugal, e ainda a orientação de 2 estágios curriculares com instituições parceiras

do CCPC.

Relativamente ao desempenho do processo, no ano de 2019 foram servidas um total de 98.472 refeições 

(mais 5129 refeições que no ano anterior).

IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Objetivo: divulgação e informação das atividades e trabalho desenvolvidos pelo Centro, a nível 

interno e externo, através de material gráfico, redes sociais, apresentações, etc.

O Centro teve presença regular nas redes sociais: Facebook e Instagram. No Facebook conse-

guiu-se ultrapassar os 5500 “likes”. Ao nível do site foi concluído o trabalho de remodelação e 

garantida a sua atualização permanente.
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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 esta-

tutárias, legais, fiscais, contabilísticas, financeiras e gere a riqueza material do Centro Comunitário. 

RECURSOS HUMANOS 
O Centro terminou o ano de 2019 com 71 colaboradores com vínculo contratual com a instituição. Ao nível 

de formação registaram-se 776h e abrangeu todos os colaboradores. Para uma melhor resposta às neces-

sidades desta área e tendo em conta o número significativo de colaboradores, a coordenação da mesma 

passou a ser da responsabilidade da Diretora Adjunta.

P R I N C I PA I S  R E A L I Z AÇ Õ E S  D O  E I XO  Á R E A S  D E  S U P O RT E
RH – Introdução do Manual do Colaborador e alteração do sistema de avaliação de desempenho.

No Projecto Re-coopera foi encerrada a loja do Centro Comercial Riviera e abertura de um novo espaço 

nas galerias do Junqueiro.

 

Este aumento prendeu-se essencialmente com a consolidação do Espaço Raízes e consequente forneci-

mento diário do almoço.

No questionário de satisfação aplicado aos utentes da UPA (amostra total de 85 indivíduos), constatou-se 

que 87% dos clientes estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço prestado.

Os clientes demonstraram estar essencialmente satisfeitos com o atendimento: apresentação dos funcio-

nários (96%), simpatia (94%) e rapidez (93%), mas também com a quantidade servida (93%), a apresentação 

e a confeção das refeições (87%).
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AGRADECIMENTOS 
A Direção do Centro Comunitário da Paróquia de 
Carcavelos expressa o seu agradecimento a todas 
as entidades que colaboraram na prossecução dos 
objetivos que o Centro se propôs levar a cabo, mui-
to concretamente, pelos apoios recebidos.

PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS
Instituto de Segurança Social  
Câmara Municipal de Cascais 
União de Freguesias Carcavelos Parede

PROTOCOLOS 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal  
Banco Alimentar Contra a Fome  
Rede Social de Cascais  
Serviço Voluntário Europeu 
PróAtlântico 
Centro de Formação Profissional Val do Rio 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Escola Secundária de Carcavelos 
Direção geral de Reinserção Social  
Ministério da Defesa Nacional- Laboratório de 
Análises Fármaco-Toxicológicas da Marinha 
Associação Nacional de Farmácias 
Fisioseven – Gabinete de Fisioterapia Carcavelos 
Academia dos Champs 
Farmácia Progresso 
Banco Farmacêutico 
 
PARCERIAS 
Hospital de Cascais, 
Equipa de Tratamento da Parede 
Dívida Zero -Abla 
Centro Comunitário da Paróquia da Parede 
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 
Balcão Único do Solicitador 
Cáritas Diocesana de Lisboa – Igreja Solidária 

Associação Zero Desperdício 
Óptica da Villa 
Fábrica Zeinz 
Colégio Maristas de Carcavelos 
Rotary Club Parede Carcavelos 
Centro de Saúde da Parede - Rede de cuidados 
continuados e formação 
Associação Gaivotas da Torre 
Instituto de Superior de Serviço Social – Univ. 
Lusíada 
Vita Team – jiu jitsu 
Ser +
APOIOS 
Queijos Santiago 
Pastelaria Albatroz 
Pingo Doce de Carcavelos 
Pingo Doce Rebelva 
Quitanda do Forte 
Recheio Cash & Carry S.A 
Riviera Center 
Sogenave 
Queijos Santiago 
Mercearia Qta.  S. Gonçalo  
Refood 
 
“Vizinhos e Entidades Com Alma”- 
Para além das pessoas que a título individual 
contribuem regularmente com produtos alimen-
tares e de higiene para a Mercearia do Centro, 
destacamos as seguintes entidades: Banco Ali-
mentar, BRAUN, Cruzada Humana Vita team Jiu 
Jitsu, Continente, CRIARTE, Escola Básica nº1 da 
Rebelva, Escola Básica do Arneiro, EB1 Carcavelos, 
EB1 Lombos, EB1 Sassoeiros, Escola Secundária de 
Carcavelos, Externanto “ A Palmeirinha”, Ginásio 
Mr Big,  GUIAS de Carcavelos,  Jardim de Infância 
Conde de Ferreira, Colégio Maristas, Mercearia 
Quinta de São Gonçalo, Pingo Doce Carcavelos, 
Pingo Doce Rebelva, Queijos Santiago, Recheio, St. 
Julians School, Serve The City, Tabaqueira, CTT. 

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
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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 REPRESENTA-
ÇÕES, LDA
WESHARE - SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A.
COMITÉ DE PAIS St. JULIANS SCHOOL
 

…

PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS
A Direção do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, entende que o 
resultado líquido referente ao exercício de 2019, seja levado à conta de resultados 
transitados.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS





Anexo às Demonstrações Financeiras  

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 

(Valores expressos em euros) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1 Designação da entidade: Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

1.2 Sede: Avenida do Loureiro nº 394 2775-594 Carcavelos 

1.3  Natureza da atividade: IPSS 
 
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
2.1 - Em 2016 as demonstrações financeiras do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos foram 
preparadas de acordo com o referencial da normalização contabilística para as entidades do sector não 
lucrativo (ESNL), adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC) das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente 
designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia (EU). 
 
2.2 – As amortizações e depreciações estão conformidade com o DL 78/89.  
 
3. Principais políticas contabilísticas: 
 
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: Custo histórico 
 
3.2 - Outras políticas contabilísticas:  
 
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que 
abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios 
apresentados, salvo indicação em contrário. 
 

a) Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, são apresentadas em 
euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 
 

b) Ativos fixos tangíveis 
 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das 
perdas por imparidade acumuladas. 
 
As depreciações são calculadas, de acordo com DL 78/89 após o início de utilização dos bens, pelo método 
das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 
 
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:  

 
Edificações ligeiras 16,66% 

Outros edifícios e construções 2,00% 

Equipamento básico 16,66% 

Equipamento de transporte 20,00% 
Ferramentas e utensílios. 25,00% 



Equipamento administrativo 16,66% 

Equipamento informático 20% 

Programas de computador 33,33% 

Taras e vasilhame 12,50% 
 
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que 
ocorrem.  
 
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, 
encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. 
 
Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em 
estado de uso. 
 
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 
registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros 
gastos operacionais”, consoante se trate de mais ou menos valias. 
 

c) Inventários 
 
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método 
de custeio. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes 
bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização. 
 

d) Clientes e outros valores a receber 
 
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu 
valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de 
imparidade acumuladas’, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. 
 
 

e) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica 
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. 
 

f) Provisões 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos analisa de forma periódica eventuais obrigações que 
resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade 
inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o 
pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos 
pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como 
passivos contingentes. 
 
 

g) Fornecedores e outras contas a pagar 
 
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor 
nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
 
 

h) Financiamentos bancários 



Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a 
emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são 
registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo. 
 
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que o Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 
meses após a data de relato. 
 

i) Rédito e regime do acréscimo 
 
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 
decorrentes da atividade normal do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos.  
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente 
mensurável, seja provável que o Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos obtenha benefícios 
económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do 
rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma 
venda estejam substancialmente resolvidas. O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos baseia as 
suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a 
especificidade de cada acordo. 
 
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços. 
 
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o 
montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.  
 
Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de 
os receber. 
 

j) Subsídios 
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de 
que o subsídio venha a ser recebido e de que o Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos cumpre 
com todas as condições para o receber. 
 
3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro:  
 
Pressuposto da continuidade - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito 
económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade 
de cumprir os seus fins. 
 
3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas:  
 
a) Regime do acréscimo 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o 
regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, 
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores 
e credores por acréscimos e diferimentos”  
 
b) Classificação dos ativos e passivos não correntes 
 
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição 
financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela 



sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como ativos e passivos não 
correntes. 
 
c) Passivos contingentes 
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não 
ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. 
 
d) Passivos financeiros 
 
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da 
forma legal que assumam. 
 
e) Eventos subsequentes 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 
nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 
 
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras. 
 
 
4. Ativos fixos tangíveis 

 
O movimento ocorrido nas depreciações totaliza 91.331,01€. 
 
 

 
5. Custo de empréstimos obtidos 

O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos tem no “Novo Banco”, uma conta caucionada com um 
crédito máximo no montante de 250.000€.. 

6. Inventários 

Em 31 de Dezembro a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição: 

  
(Valores em 

euros) 

RUBRICA 31/12/2019 31/12/2018 

Existências 
Iniciais 

         11 719            9 236    

Compras         287 431            309 446    

Existências 
Finais 

      12 445       11 719 

Custos das 
Mercadorias 
Vendidas e 
Consumidas 

288 157   306 963    

 

 



7. Rédito 

As vendas e prestações de serviços nos períodos de Dezembro de 2019 e de 2018 foram como segue: 
 
                                                                                                                                  (Valores em euros) 

 2019 2018 
Prestação de 
serviços          258 281  336 669 

 
 
 
 
 
8. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

Os subsídios são reconhecidos, quando existirem certezas da sua concretização, no mês a que se 
referem 
Os subsídios referentes a ISS (Instituto da Segurança Social) sãos: Centro Comunitário (Acordo Atípico), 
Equipa de Intervenção Direta, Unidade Residencial, CAAP ,Cantina Social e Creche. 
 
Mensalmente, são contabilizados em ganhos, os subsídios referentes a investimento, por contrapartida 
da conta “variações do património”. 
 
9. Gastos com o pessoal 

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 foi a seguinte: 
 

 
31/dez/19 31/dez/18 

Remunerações do pessoal 791 375 727 356   

Encargos sobre remunerações 192 295 173 995   

Outros gastos com pessoal 38 214                    10 436   

 1 025 414 911 787 
 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos tem no órgão diretivo, Direção, nove elementos, 
conforme estatutos, não sendo nenhum remunerado para o efeito.  
 
O número de pessoas ao serviço do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos em 31/12/2019 foi de 
68. 
 
10. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, 
apresentava os seguintes saldos: 
 

 31/dez/19 31/dez/18 

Ativo   

Imposto sobre o valor acrescentado 24 125 16 540   

 24 125 16 540   

Passivo   

Imposto sobre o rend. das pessoas singulares 4 497 4 656   
Segurança Social 19 973                          20 023   

 24 470 24 679 
 
 



 
11. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como 
segue: 
 

    
31/dez/19 31/dez/18 

Diferimentos (Gastos a reconhecer)    
Fornecimentos e Serviços Externos 0                  0   

    0 0   

Diferimentos (Rendimentos a Reconhecer)    
Rendimentos a reconhecer    
  Subsidio  15 210 17 270    
  Mensalidades 8 328             8 540   
  Donativos                           -     

    23 538             25 810   
 
 
12. Devedores e credores por acréscimos 

Em 31 de Dezembro de 2019 o saldo da rubrica “Devedores por acréscimos de rendimentos” é referente 
à especialização dos subsídios autárquicos e rendimentos da prestação de serviços. 
 
Os gastos com pessoal referem-se aos valores dos subsídios, remunerações e respectivos encargos a 
pagar em 2020 mas referentes a 2019. 
 
 
 
13. Outras variações nos fundos patrimoniais 

Os subsídios para investimento são contabilizados na conta “outras variações nos fundos patrimoniais”. 
Mensalmente, são contabilizados em ganhos, os subsídios referentes a investimento, por contrapartida 
da conta proveitos diferidos.  
 
Foram registados movimentos na conta “Resultados Transitados” referente a correcções do ano anterior, 
de acordo, com a normalização contabilística em vigor. 
 
 
14. Eventos subsequentes 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019. 
 
 

 

 






