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I N T R O D U Ç ÃO

O ano de 2020 ficou marcado por uma pandemia (SARS-CoV-2), que entre outras circunstâncias, 

colocou o Ser Humano, perante uma situação de reflexão sobre a sua fragilidade. As organizações 

sociais de uma forma geral e o Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos de uma forma par-

ticular tiveram de reajustar toda a sua estratégia e forma de atuação perante as suas comunidades. 

Paralelamente a este acontecimento, este foi, também, o ano em que a atual Direção Estatutária 

tomou posse, (fevereiro de 2020);  foi delineado um Plano de Ação para o quadriénio 2020-2024, 

constituído por cinco eixos estratégico, a saber: (i) Reorganização Administrativa e Operacional, 

(ii)  Programa Estratégico de Respostas Sociais, Intervenção na Comunidade e Atenção à Terceira 

Idade; (iii) Sustentabilidade Integrada; (iv) Garantia da Qualidade e no centro de todos estes eixos, 

o mais importante, a Espiritualidade Cristã; sentimos a necessidade de devolver ao nosso centro, 

o cariz doutrinário que esteve na origem da sua criação. 

Foi igualmente elaborado um Plano de Atividades para 2020 ancorado em 7 objetivos estratégicos, 

nomeadamente: OE1 - Desenvolver uma estratégia integradora de apoio ao processo de gestão e 

de liderança; OE2 - Dinamizar a Comunicação Institucional o apoio administrativo e Financeiro; 

OE3 - Promover a educação o e desenvolvimento social; OE4 –Dinamizar a área Sénior e a Unidade 

de Produção Alimentar; OE5 - Manter um projeto de construção de esperança na Casa Jubileu; 

OE6 - Apoiar a dimensão da inclusão social;  OE7 – Harmonizar a gestão do Património e o equilí-

brio nas compras.

Contudo, olhamos para este tempo em que a pandemia nos obrigou a algumas reservas, para 

refletir sobre a especificidade da Instituição e o seu atual contexto. Optámos sempre por uma es-

tratégia de análise e estudo de suporte às melhores decisões. Levámos a cabo uma reorganização 

administrativa culminado num novo organograma institucional. 

O presente Relatório Anual de Atividades contém as principais atividades e a análise de desempe-

nho organizacional e de apoio à comunidade ao longo do ano de 2020.
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Apesar das dificuldades inerentes ao contexto da pandemia conseguimos desenvolver a nossa 

atividade sem nunca perder de vista a sua missão: “estar junto e apoiar quem mais precisa”.

Despeço-me com uma mensagem de esperança: 

Procuramos semear otimismo e plantar a bondade que se encontra em cada ser humano.

Acreditamos com esperança nos dias melhores que virão para todos. 

Como dizia o Aristóteles: “ A esperança é o sonho do homem acordado”. E nós queremos sonhar e 

amar. Nada é pequeno no amor. Acreditamos sempre no poder de Cristo. Ele é maior que todos os 

nossos problemas e por isso não desistimos de lutar pelo futuro melhor e de procurar as soluções. 

A vida do ser humano consiste em ser feliz. 

A nossa ambição enquanto a Direção do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos é fazer 

o outro feliz.

Queremos cada vez mais trabalhar em rede com as instituições, os parceiros e os autarcas porque 

acreditamos neste caminho que leva ao sucesso tão desejado por todos.

Unidos no amor, na esperança e na caridade, existimos para simplesmente servir.

O Presidente do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos

Pe. Jan Pietrus
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ALGUNS NÚMEROS  SOBRE OS VÁRIOS

SEGMENTOS DA POPULAÇÃO APOIADOS

NAS ATIVIDADES REGULARES DO CENTRO

88
Crianças e Jovens: 

295
 PESSOAS

Desempregados: 
556
 PESSOAS

Apoio social: 

128
 

Pessoas em situação
de sem-abrigo e/ou
exclusão social: 

311
 

Seniores: 

50

138

Participantes
nos Ateliês: 

Voluntários:

238
 FAMÍLIAS

78.196

UPA 
Unidade de Produção
Alimentar: 

70 
Colaboradores:
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- Creche
- Salas de Estudo -  ABC’s
- Animação
- Ateliês

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 nono ano de funcionamento, a creche completou a sua 

lotação e integrou 58 crianças, distribuídas pelos 2 berçários, sala 

de aquisição de marcha e salas de 2 e 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. 
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 A situação pandémica teve impacto na Creche como em todas as outras áreas do Centro, com 

a Interrupção do funcionamento em março e reabertura em maio, com a desistências de algumas 

crianças e o encerramento pontual de algumas salas devido a situações de isolamentos profiláticos.

Ao abrigo do Protocolo Crescer Melhor em Cascais foi cumprido o plano de formação e finalizado 

o projeto “Crescer e Brincar ao Ar Livre “Livre(Mente. No âmbito deste protocolo foram instaladas 

estruturas que possibilitam usufruir do espaço exterior de forma educativa e foi iniciada a forma-

ção “A importância da brincadeira livre e a construção de portefólios”.
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As atividades das Salas de Estudo -  ABC’s inicia-

ram-se para alunos  de 5º, 6º e 7º anos, maiorita-

riamente a frequentar a Escola Secundária de Car-

cavelos, da forma habitual.  O trabalho nesta área 

visa responder às necessidades de conciliação da 

vida profissional com a vida familiar das famílias 

com crianças e adolescentes, através do apoio ao 

estudo e a ocupação dos tempos livres. 

Em março as atividades foram encerradas e os alu-

nos passaram para as aulas online com o apoio à 

distância da equipa CCPC e com recurso a volun-

tários na ajuda ao estudo.

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

30 alunos
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PORTA ABERTA

O programa de atividades de tempos livres para crianças dos 6 aos 12 anos, durante os meses de julho e 

agosto é uma resposta às necessidades das famílias na ocupação das crianças durante o período de férias. 

Este ano, apesar da muita procura, não foi possível sua realização, no entanto, como forma de manter o 

contato com as crianças e famílias, foi criado no site do CCPC uma página com sugestões de atividades de 

verão.     

ANIMAÇÃO

Do programa de animação planeado para 2020, apenas foi possível realizar a festa de Carnaval (concurso 

de máscaras), tudo o resto foi suspenso.     

ATELIÊS

O programa de ateliês a funcionar com ginástica geriátrica, corte e costura e tapeçaria num total de 50 

alunos foi suspenso em março sem possibilidade de reabertura até final do ano.
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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)
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INTERVIR
ATENDIMENTO E ACOMPANHA-
MENTO
PSICOSSOCIAL A FAMÍLIAS
 

Esta iniciativa atua no sentido de minimizar os riscos 

de exclusão social, integrando o individuo na fa-

mília, no trabalho e na comunidade; informando e 

encaminhando para as áreas de intervenção (saúde, 

habitação, emprego, educação), adequados a cada 

situação; apoiando os indivíduos na construção do 

seu projeto de vida.

Numa primeira fase os atendimentos presenciais 

foram suspensos, mas manteve-se a funcionar a 

Mercearia do Centro e a ajuda em medicamentos, 

através do Banco de Farmácia bem como os contac-

tos via telefone/email sempre que necessário. Em 

junho foi retomado o atendimento social presencial, 

sujeito a agendamento prévio.

Atendimento psicossocial

Inscreveram-se ao longo do ano 149 novas famílias, 

sendo o apoio alimentar o principal pedido. A pan-

demia levou vários agregados familiares a procurar 

alojamento a preços mais acessíveis e por isso à des-

locação para outras zonas geográficas, deste modo, 

considerámos como alteração de morada de resi-

dência e/ou autonomização, 38 agregados familiares 

com Acordo de Intervenção Social (AIS), ativo.

O número de Famílias em acompanhamento regular 

foi de 238, correspondendo a 556 indivíduos dos 

quais 18% são crianças com menos de 12 anos e 

33% são adultos com 65 ou mais anos. Dos 238 

agregados em acompanhamento 77% tiveram 

possibilidade de assinar o Acordo de Intervenção 

Social.

Perfil demográfico (184 agregados)
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MERCEARIA DO CENTRO

Foram apoiados 657 agregados familiares, os pedidos chegaram-nos de várias formas: dos próprios - pesso-

as que recorreram diretamente ao Centro, encaminhamentos da União de Freguesias, Rede de Emergência 

Alimentar do Banco Alimentar contra a Fome e de instituições parceiras.

A Mercearia passou a funcionar por agendamento, de forma a garantir a segurança de todos. A partir de 

novembro, face ao elevado número de casos de pessoas infetadas passou-se a fazer a entrega quinzenal 

de produtos alimentares, com 2 cabazes alimentares: 1 cabaz tipificado com produtos base e 1 cabaz de 

produtos frescos e extras de escolha livre (consoante o stock existente em loja).

Os donativos tornaram possível uma resposta para os 657 agregados familiares que nos procuraram nos 

momentos mais difíceis, assim foram contabilizadas 299.491 unidades de produtos alimentares provenien-

tes de particulares, empresas e entidades.

No âmbito do Programa de Emergência Alimentar, da responsabilidade da Segurança Social – Cantina So-

cial, foram distribuídas por 31 beneficiários duas refeições diárias num total de 12.219 refeições/ano.

CAMPANHA BCABAZ DE NATAL
No âmbito da campanha “Natal na Mesa de Todos”, o CCPC entregou cabazes a 253 famílias, o maior núme-

ro dos últimos anos. Cumprir este desafio com tanto sucesso não teria sido possível sem o extraordinário 

envolvimento da nossa comunidade, tanto através de donativos em géneros, como monetários, oriundos da 

solidariedade de muitas entidades, empresas, particulares e grupos. 

BANCO DE FARMÁCIA
Este serviço, conta com os donativos da comunidade (medicamentos) e 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. 

APOIO FINANCEIRO
Os pedidos de apoio financeiro em situações de emergência para ajuda no pagamento de rendas, água, luz, 

gás, transportes etc., aconteceram com maior regularidade, num período especialmente difícil, ao longo do 

ano foram apoiadas 22 famílias.
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BOLSAS DE EMERGÊNCIA SOCIAL

Através do programa Bolsas de Emergência Social – da CMC para apoios pecuniários pontuais para despe-

sas emergentes de famílias não integradas no Programa Cascais + Solidário, o CCPC foi uma das entidades 

concelhias parceiras enquanto sinalizadora e depositária do fundo atribuído pela CMC.

APOIO PSICOLÓGICO
Com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, através dos programas Apoios Psicoterapêuticos (PAP) e 

Apoios Psicoterapêuticos Especializados (PATE), funcionam dois serviços de apoio psicológico, o Consultó-

rio Social de Psicologia e Terapia Familiar, com preços acessíveis, sujeitos a capitação per/capita. Em tempo 

de pandemia este serviço tornou-se ainda mais necessário e foram realizadas 196 sessões com atendimento 

presencial/ contacto telefónico ou por vídeo chamada para apoio a 16 beneficiários (adultos e crianças).
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ESPERANÇA DE RECOMEÇAR
APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO

Apoiar indivíduos em situação de sem abrigo, com dependências aditivas ou não, promovendo o princípio 

da dignidade humana e motivando para as respostas existentes, é o objetivo deste serviço. Com as res-

trições da situação de pandemia, as refeições foram reforçadas e passaram a ser distribuídas no exterior 

do edifício e os banhos também foram limitados a 2 por semana por pessoa.  Frequentaram o projeto 75 

beneficiários e foram servidas 12.799 refeições.

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:

O Nível I - manutenção do estilo de vida, será destinado a utentes com maiores limitações físicas e/ou psí-

quicas, mas que estejam a ser acompanhadas a nível médico. Estão também inseridos neste nível todos os 

utentes encaminhados por outras instituições para apoio alimentar e/ou higiene.

O Nível II - iniciar tratamento de problemas físicos/psíquicos/ adição, será destinado a utentes que sofrem 

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

O Nível III - autonomia total do Centro, será destinada aos utentes com capacidade físico/psíquica para 

serem integrados no mercado de trabalho e/ou habitação.

Em 2020, de acordo com os níveis apresentados, os beneficiários deste projeto caraterizavam-se do se-

guinte modo:

 

75 Beneficiários
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Dos 75 beneficiários, 60 encontravam-se em situação de sem abrigo e os restantes 15 em situação de grave 

carência económica, encaminhados por outras instituições para apoio alimentar e de higiene.

Dos 60 em situação de sem abrigo 23 deixaram essa condição durante o ano de 2020 e 1 faleceu.
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CASA JUBILEU 2000
UNIDADE RESIDENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE EXCLUSÃO SOCIAL

A Casa Jubileu 2000 é uma UNIDADE RESIDENCIAL com capacidade para 12 beneficiários em regime de 

internato. Trata-se de indivíduos do género masculino, ex-toxicodependentes, portadores e/ou doentes de 

VIH sem suporte familiar e que se encontram em situação de sem-abrigo.

Está preparada para intervir e apoiar os residentes nos seus processos sociais, diligências jurídicas, inser-

ção profissional, apoio na saúde e intervenção terapêutica. A etapa final do processo de reinserção social 

passa pelo apartamento de transição onde são treinadas competências de autonomia e gestão doméstica.

Em 2020 registaram-se:

6 admissões 

9 saídas por:

4 entradas no mercado de trabalho e formação; 

1 encaminhamento para Centro de Acolhimento da CMC;

1 incumprimento de regulamento da Casa Jubileu; 

 3 abandonos sem alta programada, 2 dos quais estiveram ligados a situações de confinamento.

 

Número de utentes apoiados nas diferentes respostas sociais da Casa Jubileu:
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CAAP - Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial

O CCPC de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial (CAAP) é uma valência para indivíduos do gé-

nero masculino, ex-toxicodependentes, tendo em vista o treino de rotinas de horários, disciplina e reativa-

ção de competências intelectuais e físicas, para isso existe um plano de atividades ocupacionais adequado 

às necessidades e características individuais dos seus beneficiários.

Em 2020 registaram-se 6 entradas, num total de 30 beneficiários que frequentaram o CAAP.

Das 30 pessoas acompanhadas, 7 ingressaram no mercado de trabalho com vínculo profissional, 2 ingres-

saram em cursos de formação profissional. Os restantes mantiveram-se nos patamares de colaboração da 

própria casa e/ou da instituição.

Desde 2003, já passaram pela Unidade Residencial 140 beneficiários dos quais 52% ainda mantém contacto 

com a instituição, 60% mantém absentismo total de drogas e álcool. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

28 Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
GIP

295 Beneficiários 
158 Novas inscrições 
465 Ofertas de trabalho  
59 Colocações

O GIP é acreditado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para apoiar desempregados 

no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, promovendo a sua valorização, apren-

dizagem, talento e autonomização.

O GIP encerrou o atendimento presencial entre março e junho, momento em que reabriu os atendimentos 

presenciais, sujeitos a marcação prévia e exclusivos para tratamento de assuntos urgentes.

Serviços disponibilizados

Principais serviços disponibilizados

- Encaminhamento para formação profissional, estágios profissionais, serviços de ação social e apoio jurí-

dico;

- Apoio na elaboração de documentos como Curriculum Vitae, cartas de apresentação e candidaturas 

espontâneas.

 - Técnicas de Procura de Emprego;

- Preparação para entrevistas de emprego;

Foram acompanhados 295 beneficiários e registaram-se 158 novas inscrições. 

Perfil demográfico

Num universo de 295 pessoas, 

•  64% são mulheres 

•  36% homens

•   52% têm entre 31 e 54 anos de idade 

•   39% têm 55 anos ou mais, correspondendo à parcela cuja reinserção profissional se torna mais 

desafiante. 

Quanto à escolaridade, a maioria possui o 12º ano.
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Ofertas de emprego
As ofertas de emprego (465) surgiram por vários meios: internet, solicitação direta das empresas e particu-

lares, prospeção junto das entidades, empresas de trabalho temporário, e através do GEMTE e respetivos 

parceiros. Realizaram-se 817 encaminhamentos para ofertas de emprego, dos quais resultaram 59 coloca-

ções em postos de trabalho.

Um total de 95 pessoas foram encaminhadas para Formação Profissional. 

Foram realizadas 36 sessões coletivas e individuais de informação e acompanhamento a um total de 244 

convocados pelo Centro de Emprego de Cascais.

Realizaram-se 11 Sessões de técnicas de procura de emprego, com o objetivo de treinar um conjunto de 

práticas de procura ativa de emprego essenciais à integração profissional.

Parcerias
O GIP faz parte do GEMTE – Grupo de Empregabilidade Territorial de Cascais, onde estão representados 

parceiros como a Câmara Municipal de Cascais, Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, IEFP, Asso-

ciação Empresarial de Cascais, DNA Cascais, Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão, 

TESE, GIPs dos concelhos de Cascais e Oeiras, e outros.
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AJAC
OFICINA DE ARTESANATO PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A oficina de artesanato e ocupação de tempos livres para pessoas portadoras de deficiência, integra 10 

jovens/adultos que participam em atividades de artesanato, pintura, culinária, hipoterapia e nos eventos do 

Centro Comunitário. A atividade foi interrompida em março, mas manteve-se o contacto com todos e apoio 

individualizado nas situações de maior isolamento e precaridade.
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S E N I O R E S

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

98 Beneficiários

Das 98 pessoas apoia-

das pelo CCPC, 62% 

são mulheres com uma 

média de idades de 84 

anos e os homens 81 

anos.

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) visa a prestação de cuidados específicos no domicílio a indivíduos 

e famílias, quando por motivos de doença, deficiência ou outros, aqueles não sejam capazes de assegurar 

as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Destina-se a residentes na União de Freguesias de Car-

cavelos Parede, tendo como propósito evitar a institucionalização precoce, e prestar cuidados de ordem 

física e apoio psicossocial tanto a beneficiários como às suas famílias, articulando os serviços de saúde para 

a prestação de cuidados (Equipas de Cuidados Continuados Integrados – ECCI).

Verificou-se uma redução na procura dos nossos serviços durante 2020, por um lado devido ao receio 

generalizado de contactos de “risco”, e por outro lado dada, a maior disponibilidade das famílias que se 

encontravam em teletrabalho ou lay-Off podendo assim apoiar os seus seniores de perto.

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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Impacto da pandemia

A pandemia levou a um aumen-

to significativo da distribuição 

de refeições no domicílio, in-

cluindo os 19 Idosos do Espaço 

Raízes que até aqui almoçavam 

no CCPC. O acompanhamento 

psicológico (via telefone) a be-

neficiários e suas famílias tam-

bém disparou, e a articulação 

com as Equipas de Cuidados 

Continuados integrados presta-

ram apoio a 18 Idosos, sobretu-

do a nível de Enfermagem.

Todas as pessoas apoiadas têm algum tipo de patologia, destacando-se as Doenças Cardíacas, Doenças 

Neurológicas e Doenças Osteoarticulares. Temos também de salientar o aumento da incidência da Doen-

ça cardíaca face a 2019 (de 10 pessoas para 32 em 2020).

Níveis de dependência
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ESPAÇO SÉNIOR

193 pessoas inscritas
 
Esta resposta destina-se a indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, preferencialmente residentes 

na freguesia de Carcavelos Parede, e contribui através da sua ação para o envelhecimento ativo isento de 

complexos e preconceitos tão importante para o equilíbrio das nossas sociedades.

Permite o acesso a um plano de atividades que visam promover o bem-estar e uma convivência sã num 

ambiente saudável e seguro, combatendo o isolamento e a solidão. 

Com a pandemia, as atividades do Espaço Sénior foram suspensas e o grande desafio passou a ser alargar, 

sempre que possível, a intervenção do Espaço Sénior para a via digital transformando este desafio numa 

oportunidade.

Neste sentido, para além das atividades presenciais realizadas nos primeiros meses de 2020 como o teatro, 

folclore, aulas de informática e inglês, atelier de poesia, ginástica geriátrica, sessões de informação, passeios 

e visitas culturais, assembleia sénior e as festas temáticas, o Espaço Sénior realizou animações e atividades 

on-line e de acompanhamento semanal, tais como aulas de inglês, teatro (até junho 2020), conversas sobre 

poesia, “Lovetalks – Conversas que Importam” e foram realizados vários encontros, tertúlias e Webinars.
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O acompanhamento e atendimento passou a realizar-se por telefone e on-line, com sessões de apoio psi-

cológico, telefonemas de acompanhamento e feedback semanal, emails com informação diversas devida-

mente creditadas. 

Para quem não dominava o digital, foram feitos contactos por telefone com sugestões de exercícios físicos 

para realizar em casa, bem como dicas nas áreas de alimentação saudável, saúde, hidratação, alongamen-

tos, leituras, etc.

Para quem dominava a área digital, toda esta informação chegou via email  e pelas redes sociais como o 

whatsApp com partilha de vídeos.

Perfil demográfico

Das 193 pessoas inscritas, a maioria pertence ao género feminino, residem em Carcavelos e têm em 

média 76 anos.
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ESPAÇO RAÍZES 

20 Beneficiários
Programa ocupacional para indivíduos com mais de 65 anos, com algumas limitações físicas e cujo plano 

de atividades visa prevenir situações de solidão, isolamento e a manutenção das capacidades existentes, 

de forma a retardar as limitações físicas e psíquicas associadas à idade. 

Perfil dos utentes
A média de idades é 85,5 anos, 70% vivem sozinhas e 80% tem rendimento abaixo do ordenado mínimo 

nacional e possuem o 1º ciclo do ensino básico.

Plano de atividades
O ano de 2020 iniciou-se com o plano de atividades semanais, à semelhança do ano anterior, mas em 

março, todas as atividades presenciais foram suspensas devido ao contexto pandémico e retomadas em 

julho em contexto domiciliário:  

Mexe e Remexe - Atividade de base musical, Estórias do Coração - exploração de diferentes formas de 

expressão, tendo como ponto de partida uma estória/tema: palavras, desenho/pintura, música/corpo, 

construção 3D;  Pé Ante Pé - Pequenos passeios na comunidade envolvente, como forma de incentivo 

ao movimento e ultrapassar o medo derivado ao contexto pandémico, sensibilizando para as medidas de 

proteção individual; A(o) lado - Acompanhamento a serviços de saúde e/ou outros, que necessitem de 

transporte, supervisão ou monitorização das situações, sempre que os familiares não conseguem garantir 

este acompanhamento.

 Atividades de suporte à vida
De acordo com as necessidades dos seniores é feito o controle e gestão da medicação, acompanhamento 

na saúde e Cuidados de Enfermagem.
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VO LU N TA R I A D O
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39 novas inscrições  
138 voluntários ativos 
 

O voluntariado visa a participação cívica, a aquisição de experiências e competências, contribuindo para 
a realização pessoal e bem comum. Tem por objetivo potenciar a ação do CCPC 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.
Os primeiros dois meses de 2020 decorreram dentro do previsto, com voluntários envolvidos em todas as 
áreas de intervenção do CCPC e com registo de novos inscritos. Em março, o voluntariado presencial foi 
suspenso, situação que se manteve ao longo de 2020 salvo algumas exceções, nomeadamente com a venda 
de máscaras ao público, e que nos primeiros meses, devido à grande afluência de clientes, mobilizou um 
número significativo de pessoas. 
O voluntariado à distância, com recurso às plataformas digitais foi possível em atividades como aulas e 
apoio ao estudo.

Quanto a novos voluntários, inscreveram-se 39 pessoas, 27 do género feminino e 12 masculino, dando con-
tinuidade á tendência do predomínio das mulheres. Destacam-se, novamente os jovens na faixa dos 15 -20 
anos, estudantes e pessoas empregadas, seguido das pessoas reformadas e desempregados. O nível de 
escolaridade continua elevado, formação superior e 12º ano. Em termos de localização, a maioria reside 
em Carcavelos e freguesias limítrofes.
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Voluntários activos em 2020

Ao longo do ano, o CCPC contou com a participação ativa de 138 voluntários, sendo a maioria mulheres 
(103). Apesar das contingências vividas registámos a participação de 2.830 horas de voluntariado, cuja 
maioria aconteceu nos dois primeiros meses do ano. 
Os voluntários participaram em todas as áreas de ação do CCPC e distribuíram-se de acordo com as ne-
cessidades e interesses. 

Pelo décimo ano consecutivo, o CCPC contou com a participação de voluntários do Grupo José de Mello, 
apesar da actividade ter sido suspensa com a pandemia.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

42 Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 43

Á R E A S  D E
S U P O RT E 

- Angariação de Fundos
- Imagem e comunicação
- Unidade de Produção Alimentar – Upa
- Recursos Humanos 
 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

44 Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
O Plano de angariação de fundos definido para 2020 sofreu várias alterações ao longo do ano resultado 

das contingências.

- Campanha de consignação dos 0,5% IRS

- Campanhas de angariação de donativos financeiros e produtos

- Iniciativa Re-coopera

- Programa Máscaras Acessíveis

 

RE-COOPERA (BENS USADOS)
A iniciativa Re-coopera tem vindo a crescer de forma sustentada fruto dos donativos de bens usados, por 

parte da comunidade. É necessário prolongar a vida útil de todos estes artigos, contribuindo de forma 

ativa para a sustentabilidade social e ambiental para a manutenção de todo o nosso ecossistema.

O Re-coopera funciona com pontos de entrega de donativos (vestuário, livros, brinquedos, acessórios, 

artigos para a casa e de bebé, mobiliário etc.) no CCPC e dois contentores de rua. Depois de passar por 

um processo de triagem, os artigos são encaminhados para as necessidades dos beneficiários e do funcio-

namento do CCPC e o restante é colocado nos pontos de venda: Loja do Junqueiro e Tenda. Os têxteis 

sem qualidade são encaminhados para a reciclagem têxtil.

A feira semanal, encerrou de março e reabriu a 1 de julho reinventada num espaço de venda permanen-

te. Os donativos de bens mantiveram o seu fluxo, criou-se um ponto de entrega na entrada do CCPC. 

Com o apoio da empresa de reciclagem têxtil foi possível a instalação de 2 contentores de recolha de rua 

(Riviera e Junqueiro), o que permitiu uma maior abrangência geográfica. O equipa teve que se adaptar ao 

funcionamento sem o apoio dos voluntários o que foi um desafio significativo.

Esta iniciativa contribui de forma ativa para a sustentabilidade dos projetos sociais do CCPC.

Sustentabilidade Ambiental
No âmbito da iniciativa Re-coopera, o desperdício têxtil, é encaminhado para uma empresa de reciclagem 

têxtil, com vista à minimização do seu impacto ambiental.
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PROGRAMA MÁSCARAS ACESSÍVEIS

A participação no programa “Máscaras Acessíveis”, iniciativa da CMC, contribuiu de forma significativa 

para a sustentabilidade do CCPC e facilitou o acesso da comunidade ao uso de máscaras como meio de 

proteção individual.
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DONATIVOS EM PRODUTOS E APOIO FINANCEIRO

Os efeitos da pandemia refletiram-se de imediato na necessidade de manter o apoio alimentar às famílias 

em produtos alimentares e por outro fomos forçados, por questões de segurança, evitar a deslocação das 

pessoas ao CCPC para entrega de donativos. Rapidamente se iniciou campanhas de angariação de fun-

dos para fazer face às necessidades emergentes. A comunidade mobilizou-se e muitas pessoas e entida-

des fizeram donativos financeiros regulares através de transferência bancária e MBWAY e posteriormen-

te também em géneros o que permitiu fazer sempre face às necessidades de quem nos procurou através 

da Mercearia do CCPC e das outras respostas sociais.

Recebemos um total de 11.533 produtos, 

provenientes dos Vizinhos Com Alma, de 

particulares, colégios, escolas, associações, 

ginásios, empresas, igreja de Carcavelos, 

mercearias e pastelarias locais, grupos 

desportivos e recreativos para além dos 

donativos financeiros que reverteram para 

aquisição de produtos alimentares, de 

higiene, e para cobrir necessidades ime-

diatas dos beneficiários, como pagamentos 

de despesas mensais ou em despesas de 

saúde urgentes.
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Campanha Cabaz de Natal
A campanha do Cabaz de Natal contou com a forte adesão da comunidade o que permitiu cabazes para 

todas as famílias, prendas para todas as crianças das famílias acompanhadas pelo CCPC e beneficiários 

das respostas sociais (idosos, pessoas em situação de sem-abrigo, residentes da Casa Jubileu, Ajac).
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UPA
UNIDADE DE PRODUÇÃO ALIMENTAR 

78.196 refeições

Como principais alterações ao nível do contexto interno da unidade de produção alimentar verificou-se 

o encerramento do refeitório e bar a clientes externos, a suspensão do voluntariado, a obrigatoriedade 

do uso de viseira/máscara facial, o reforço dos procedimentos de higienização (mãos e superfícies), o dis-

tanciamento das mesas no refeitório com a redução de lugares, a criação de turnos de almoço, a lavagem 

diária dos tabuleiros de refeição, a simplificação da ementa para 1 prato diário, alternando carne e peixe, 

a restrição do acesso dos fornecedores à zona do cais de descargas e o descarte da cartonagem (sempre 

que possível) à receção. 

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 e apresentações.

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

guiu-se ultrapassar os 6000 seguidores.

Facebook e Instagram CCPC:

Facebook 6,1 seguidores e total do alcance das publicações 78094

Instagram 1000 seguidores e total do alcance das publicações 1725

Alcance Facebook e Instagram RE-COOPERA:

Facebook 1,3  seguidores e total do alcance das publicações 30554

Instagram 614 seguidores e total do alcance das publicações 1900.

Ao longo do ano foram publicadas várias newsletters.
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RECURSOS HUMANOS
 O CCPC Comunitário terminou o ano de 2020 com 71 colaboradores com vínculo contratual com a ins-

tituição. Foi um ano bastante desafiante com a necessidade de uma constante adpatação aos desafios 

impostos pela situação de pandemia.

Desempenho do Processo

No ano de 2020 foram produzidas um total de 78.196 refeições (menos 20.276 refeições que no ano ante-

rior). Esta redução (-20,59%) ficou a dever-se essencialmente ao encerramento total e/ou parcial da Creche 

em alguns períodos do ano e do encerramento do refeitório para clientes externos e voluntários a partir 

de março. Ainda assim, a necessidade produtiva de refeições para adultos pouco diminuiu, mantendo-se na 

produção média diária de 250 refeições, que se deveu ao aumento de pedidos de apoio alimentar em áreas 

como o Esperança de Recomeçar e SAD e também de solicitações externas (PSP União de Freguesias).
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ROGÉRIO MENDES MARQUES, UNIPESSOAL, 
LDA
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS

 
A Direção do Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, entende que o resultado líquido refe-
rente ao exercício de 2020 seja levado à conta de resultados transitados. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS







Anexo às Demonstrações Financeiras  

para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 

(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. Rédito 

As vendas e prestações de serviços nos períodos de Dezembro de 2020 e de 2019 foram como segue: 
 
                                                                                                                                  (Valores em euros) 

 2020 2019 

Prestação de 
serviços 

225 862          258 281 

 
 
7. 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”. 
 
8. Gastos com o pessoal 

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 foi a seguinte: 
 
 
 
 
 



 
31/dez/20 31/dez/19 

Remunerações do pessoal 850 187 791 375 

Encargos sobre remunerações 192 295 192 295 

Outros gastos com pessoal 30 727 38 214 

 
1 044 753 1 025 414 

 
O Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos tem no órgão diretivo, Direção, nove elementos, 
conforme estatutos, não sendo nenhum remunerado para o efeito.  
 
 
9. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, 
apresentava os seguintes saldos: 
 

 
31/dez/20 31/dez/19 

Ativo   

Imposto sobre o valor acrescentado 45 226 24 125 

 
45 226 24 125 

Passivo   

IRS/ Segurança Social 32 888 20 470 

 
32 888 20 470 

 
 
10. Devedores e credores por acréscimos 

Em 31 de Dezembro de 2020 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 2021 mas referentes a 2020. 
 
 
 
11. 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. 
 
 
12. Eventos subsequentes 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2020. 
 
 

 

 






