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1. ORGÃOS SOCIAIS 

DIREÇÂO 

Presidente  José Manuel Lemos Pavão 

Vice-Presidente Carlos Manuel Vale Vieira de Sousa  

Secretario João Marcos Pavão Alves de Morais 

Tesoureiro Maria Estela Nogueira dos Santos Pires Claro 

Teixeira 

Vogal António Fernando da Cruz Oliveira 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente Camilo Alves de Morais  

1º Vogal Álvaro Jerónimo Leal Machado Aguiar  

2ºVogal Manuel José Fontes Carvalho 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente  

1º Secretário António dos Santos Mota 

2º Secretário António Vilar 

 

2. VALÊNCIAS  

Valência: Infância  

Respostas: Salas de Creche (CRE) e de Pré-Escolar (PE) 

Valência: Acção Social  

Respostas: Equipas de Rendimento Social de Inserção (RSI)  
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3.APRESENTAÇÃO 

Caros Associados 

O Orçamento para 2019 reflecte as medidas consideradas fundamentais para a prossecução 

dos objectivos Sociais, que a Direcção do Centro Social do Barredo quer continuar a 

desenvolver.  

As principais fontes de rendimento do CSB são as já conhecidas de todos: os pagamentos dos 

pais e encarregados de educação dos nossos utentes, as comparticipações da Segurança 

Social. A estas acrescem com um significado muito mais diminuto, quase residual, as quotas dos 

associados e alguns donativos. 

O valor médio das comparticipações dos pais dos utentes tem-se mantido constante, porque são 

as famílias com menor poder de compra que nos procuram.  

As comparticipações da Segurança Social tem apresentado uma diminuição anual, resultante da 

diminuição da procura no Pré-escolar; não conseguimos acolher o número máximo de crianças 

que temos contratualizado com a Segurança Social para esta valência – 46.  

O número de crianças no Pré-escolar é quase sempre o mesmo número de crianças que 

transitam da Creche, o que nos leva a concluir que quem nos conhece quer continuar connosco, 

valoriza a nossa actividade, apesar da gratuitidade do ensino Público. 

A valência de Creche está completamente alcançada. 

4. PLANO DE ACÇÃO  

A Direção do CSB orientará em 2019 para a concretização e melhoria das suas linhas de 

orientação. 

 1 – Modo de Funcionamento 

Reorganização do modelo de funcionamento - procuraremos levar a cabo um modelo de 

funcionamento que tenha em conta a realidade do CSB, aproveitando sinergias que permitam 

uma gestão corrente mais objectiva e actuante. 

Consolidação Orçamental - manter o acompanhamento constante de receitas e despesas e 

monitorizar o controlo orçamental do Centro Social do Barredo. 
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RGPD – Regulamento Geral Protecção de Dados – assegurar a colocação em prática dos 

procedimentos necessários para que possamos, em cada momento, garantir o cumprimento da 

legislação em vigor. 

Segurança Social/RSI – promover o diálogo com os Serviços da Segurança Social de modo a 

que possamos ver satisfeitas as reivindicações referentes à alteração dos Protocolos no que diz 

respeito à actualização das tabelas de vencimentos das nossas colaboradoras. 

Recursos Humanos – continuar a estabelecer parcerias com o IEFP-CEI+ no sentido de 

recebermos pessoas que possam vir a suprir as nossas necessidades tendo em conta as 

trabalhadoras que se aposentarem. 

 2 – Instalações 

Sede do CSB – elaborar um plano e respectivo orçamento para as necessárias obras de 

conservação do edifício, principalmente paredes, soalhos e tectos do segundo e terceiro 

andares. Atendendo a que o edifício pertence à Câmara Municipal do Porto sensibilizá-la para 

que assuma a responsabilidade destas obras. 

Biblioteca - elaborar projecto para uma utilização mais rentável das instalações, apesar de estar 

inserida numa zona com pouca iluminação natural. 

Actual espaço do RSI - o espaço exterior já está autónomo e independente da área afecta às 

equipes do RSI. Procuraremos rentabilizar a utilização desse espaço para a realização de 

eventos que possam decorrer ao ar livre. 

Temos que tornar o espaço amplo em que as equipes do RSI desenvolvem o seu trabalho, num 

espaço mais acolhedor, delimitando espaços de trabalho da área de atendimento dos utentes. 

 3 – Exterior  

Prosseguir a campanha de divulgação do CSB – Angariar novos sócios- tentar trazer para a 

nossa causa elementos mais novos, que se possam ir preparando para no futuro incorporarem 

os orgãos sociais do CSB. 
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5. PLANO DE ACTIVIDADES DO CSB 

5.1- Infância- Creche e Pré-escolar 

O Plano de Actividades das Valências de Creche e Pré-Escolar, para 2018-2019, reflecte uma 

atenção cuidada às necessidades físicas e psicológicas das crianças, temos por base as 

necessidade de uma relação com alguém em quem confiem, um ambiente seguro, saudável e 

adequado ao seu desenvolvimento, oportunidades para interagirem com outros crianças e 

liberdade para explorarem, utilizando todos os seus sentidos. No essencial, segue a mesma 

estrutura dos planos apresentados nos últimos anos e, de acordo com a Lei em vigor, no que 

respeita ao tema colectivo do Projecto Educativo, foi decidido trabalhar " Eu, tu e (n)o mundo”.  

A abordagem do tema que propomos deverá apresentar às crianças uma visão ampla que 

envolve inúmeras questões que o mundo actual, pretendendo desenvolver uma boa rede de 

inter-relações, espírito de pertença, de aceitação e respeito. 

 O projecto será desenvolvido visando proporcionar uma grande diversidade de experiências, 

com participação activa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à 

sociedade, e assumir de forma independente e autónoma atitudes e valores voltados nas 

relações e interacções com outros e com o meio que a criança vai construindo.  

O Plano Anual de Actividades da Infância que decorre do Projecto Educativo, trabalhado pela 

equipa técnica, é articulado com os projectos curriculares (Pré-Escolar) e pedagógicos (Creche), 

com a participação dos familiares e dos serviços da comunidade, sendo avaliado 

semestralmente e revisto sempre que necessário. 

Para além da calendarização de actividades comuns às valências de infância, a intervenção 

individual com cada criança é planeada pelo seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e 

que é realizado em colaboração com os encarregados de educação.  

O Plano Anual de Actividades para o ano lectivo 2018-2019, que abaixo se apresenta, pretende 

identificar os objectivos e as actividades que promoverão. 

  



Plano de Acção e Orçamento 2019 
Mês  Tema Objectivos Actividades Interveni

entes  

 

Setembro 

Integração/

adaptação 

das 

crianças 

Integrar de forma lúdica as 

crianças; 

Desenvolver atitudes de auto-

estima e autoconfiança, bem como 

o respeito pelos outros; 

Aquisição de hábitos (cooperação, 

arrumação, organização, 

autonomia e responsabilidade); 

Criar laços afectivos entre 

crianças/crianças e 

crianças/adultos, para que se 

possam estabelecer regras para 

que o grupo funcione de modo 

organizado; 

Proporcionar momentos de 

convívio e de socialização;  

Manipulação dos 

materiais existentes, 

gradualmente; 

Sensibilização para 

as rotinas da sala 

para determinadas 

regras a cumprir; 

Audição de 

músicas, histórias; 

Realização de 

jogos; 

Aprendizagem de 

uma canção de 

saudação (bons 

dias); 

Comunid

ade 

escolar 

 

Reunião de 

pais 

28 de 

Setembro 

Sensibilizar para a importância da 

interacção entre a escola- família; 

Elucidar as famílias das 

actividades a desenvolver ao longo 

do ano, tendo como base o Plano 

Anual de Actividade e o tema do 

projecto; 

Dar a conhecer as actividades de 

Enriquecimento Curricular; 

Transmissão de 

informações 

relacionados com a 

sala em questão; 

Equipa 

educativa 

Famílias  

 

Palcos a 

inclusão-

Experiment

ação 

Musical 

S/ data 

Sensibilização e vivência com 

pessoas com características 

biopsicossociais diferentes; 

Fomentar a participação à 

disciplina e às regras do teatro. 

Visualização do 

Espectáculo do 

Grupo de Teatro a 

Metro com a 

formadora Sara 

Gonçalves "Porque 

é Salgado o Mar"-  

Pré-

escolar 

 

Outubro  Dia do 

Animal 

4 de 

Sensibilizar as crianças e 

população para a necessidade de 

proteger os animais; 

Exploração de 

imagens de 

animais; 

Pré-

escolar 

Creche 
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Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da 

Alimentaçã

o 

16 de 

Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

Passeio na 

Natureza 

19 de 

Outubro 

 

 

Palcos a 

inclusão-

Experiment

ação 

Musical 

19 de 

Novembro  

 

 

Sessão 

Mostrar a importância que os 

animais têm na nossa vida; 

Conhecer características de 

alguns animais; 

Conhecer cuidados a ter com os 

animais; 

 

 

Sensibilizar as crianças para a 

importância dos diferentes 

alimentos; 

Conhecer e identificar diferentes 

alimentos; 

Conhecer as características dos 

alimentos; 

Promover a participação da 

família; 

Reconhecer a importância dos 

alimentos para a saúde e bem-

estar; 

Conhecer e aplicar as normas de 

higiene alimentar; 

 

Conhecer as árvores de onde 

provêem alguns frutos; 

Interiorizar os comportamentos 

adequados à mesa; 

 

Sensibilizar as crianças para a 

importância da natureza; 

Conhecer e identificar diferentes 

alimentos e animais; 

Conhecer as características dos 

alimentos e animais; 

Conhecer tradições portuguesas; 

 

 

Elaboração de 

cartazes que 

apelem aos 

cuidados a ter com 

os animais; 

Diálogos sobre os 

animais que cada 

criança tem ou que 

gosta; 

 

Aprendizagem de 

canções alusivas ao 

tema;  

Exploração de 

alimentos; 

Realização de 

gincanas dos 

sentidos; 

Visualização de 

vídeos; 

Diálogos; 

 

Exploração de 

canções, histórias e 

poemas alusivos. 

 

 

Aula aberta de 

Pintura com a 

formadora Teresa 

Brito. Esta reflexão 

é feita a partir do 

desenho e da 

utilização de lápis 

de aguarela. 

 

Visualização - Filme 

Famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche 

Pré-

escolar 

Famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 



Plano de Acção e Orçamento 2019 
Cinema 

19 Outubro 

 

 

Halloween 

31 de 

Outubro 

 

 

 

 

Sensibilização e vivência com 

pessoas com características 

biopsicossociais diferentes; 

 

Os participantes são convidados a 

reflectir sobre o que é o amor e o 

que guardariam na gaveta do seu 

coração.  

Proporcionar momentos de sonhos 

e culturais 

Conhecer tradições de ouros 

países 

Reconhecer sentimentos básicos;  

Exprimir emoções e comunicá-las 

aos outros;  

Pipi das Meias Altas 

 

 

Exploração de 

canções, poemas, 

histórias, 

dramatizações 

alusivas ao tema; 

Realização de 

actividades de 

expressão plástica 

(fantasmas, 

aranhas, …) 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

Pré-

escolar 

Creche 

 

Novembro Dia de S. 

Martinho 

11 de 

Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 

Nacional 

do Pijama 

20 de 

Novembro 

 

 

Participar em costumes e tradições 

da nossa comunidade; 

Reviver a tradição de S. Martinho 

de forma lúdica; 

Partilhar momentos de convívio e 

confraternização; 

Identificar referências culturais e 

sociais da estação do ano 

(outono): São Martinho como festa 

tradicional, magusto;  

Reconhecer o ciclo de vida da 

castanha; 

Fomentar o valor da partilha, 

através da lenda; 

 

Fomentar o valor da solidariedade; 

Partilhar momentos de convívio e 

confraternização; 

Envolver as famílias nas 

actividades; 

 

 

Visualização da 

lenda; 

Dramatização da 

lenda; 

Aprendizagens de 

canções alusivas ao 

tema; 

Realização de 

jogos; 

Realização do 

Magusto; 

 

 

 

 

 

Festa do pijama; 

 

 

 

 

 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche 

Pré-

escolar 

Famílias 

 

 



Plano de Acção e Orçamento 2019 
Sessão 

Cinema 

26 de 

Novembro 

 

Passeio de 

Natal 

30 

Novembro 

Proporcionar momentos de sonho 

e culturais 

 

 

 

Fomentar a cultura natalícia e 

momentos da fantasia do Natal 

Visualização- - 

Filme Os cinco na 

Ilha do Tesouro 

 

 

Visualização de um 

espectáculo 

temático com local a 

definir 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

Dezembro Teatro na 

“escolinha

” 

S/data 

 

 

 

 

 

 

S. Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de 

Natal 

14 de 

Dezembro 

Proporcionar a educação cultural 

Envolver as crianças em 

experiencias de imaginação e de 

criatividade, 

 

 

 

 

 

Conhecer a história de S. Nicolau 

(castanhas); 

Fomentar as relações entre 

instituições; 

Permitir o convívio com outras 

crianças; 

Colaborar na decoração do 

espaço; 

 

Vivenciar a festa natalícia; 

Fomentar o espírito natalício; 

Conhecer as histórias, tradições, 

canções e costumes inerentes ao 

Natal; 

Promover o convívio entre a 

comunidade educativa; 

Promover a interacção 

escola/família; 

Educar para os valores; 

Visualização de 

uma peça de teatro 

na/s sala/s de 

creche 

Criar ferramentas 

junto com os 

actores de forma a 

levar as crianças ao 

imaginário  

 

Decoração de um 

placar  

Canções de Natal 

 

 

 

 

 

Realizar danças de 

músicas natalícias; 

Recitar Canções de 

Natal; 

Realizar 

dramatizações de 

histórias de Natal; 

 

Creche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche 

Pré-

escolar 

Professor

a de 

Inglês 

 

 

 

 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias 
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Janeiro Dia de Reis 

7 de Janeiro 

 

Palcos a 

inclusão-

Experiment

ação 

Musical 

21 de 

Janeiro 

Sessão 

Cinema 

28 de 

Janeiro 

Reviver tradições; 

Conhecer a lenda dos Reis Magos; 

 

Sensibilização e vivência com 

pessoas com características 

biopsicossociais diferentes; 

Proporcionar momentos de 

relaxamento, meditação e 

conhecimento do espaço Terra e 

sua constante mutação  

Proporcionar momentos de sonhos 

e culturais 

Elaboração de 

coroas; 

Cantar as Janeiras; 

 

Aula aberta de Tai-

Chi com o formador 

Alexandre Corazza.  

 

 

 

 

Visualização- Filme 

verão Azul 

Creche  

Pré-

escolar  

Comunid

ade 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

Pré-

escolar 

Fevereiro Dia de São 

Valentim – 

Dia dos 

amigos 

14 de 

Fevereiro 

 

Sessão 

Cinema 

25 

Fevereiro  

Partilhar sentimentos e afectos; 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar momentos de sonhos 

e cultura 

Realização de um 

jogo; 

Elaboração de um 

postal; 

Diálogo sobre 

sentimentos;  

 

Visualização - Filme 

O pequeno Bando 

Pré-

escolar 

Creche 

Famílias  

 

 

 

Pré-

escolar 

Março Palcos a 

inclusão-

Experiment

ação 

Musical 

4 de Março 

 

 

 

 

Carnaval 

5 de Março 

Sensibilização e vivência com 

pessoas com características 

biopsicossociais diferentes; 

Proporcionar momentos de 

interacção em que as crianças 

criam as suas identidades 

individuais com a mistura de 

mundos com a comunicação entre 

si pelo corpo;  

 

Conhecer costumes e tradições 

inerentes ao Carnaval; 

Espectáculo do 

grupo de Dança + 

de Mim "Cama de 

Gatos" com a 

formadora Sara 

Montalvão. 

 

 

 

 

Realização de um 

cortejo de fantasias; 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creche  

Pré-
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Dia do Pai 

19 de Março 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da 

Árvore 

(início da 

Primavera)  

21 de Março  

 

 

Dia 

Mundial da 

Água 

22 de Março  

 

 

 

Proporcionar o desenvolvimento 

do jogo simbólico; 

Interagir com a comunidade e 

meio ambiente; 

Desmistificar os medos infantis;  

Explorar as possibilidades de 

utilização de diversos materiais;  

 

Fomentar a importância do Pai na 

vida da criança 

Proporcionar momentos de 

interacção entre a criança e o Pai; 

Valorizar os laços afectivos; 

Reconhecer a importância da 

família e o papel fundamental que 

o pai exerce nela;  

Desenvolver a afectividade 

(oferecer uma prenda); 

 

Reconhecer a importância das 

árvores no nosso quotidiano; 

Reconhecer os cuidados a ter com 

as árvores;  

 

Sensibilizar as crianças para a 

importância da água no nosso 

quotidiano; 

Reconhecer a sua importância na 

vida do planeta; 

Sensibilizar para a necessidade de 

preservar este bem precioso; 

Incutir hábitos de economizar 

água; 

Conhecer características da água; 

Exploração de 

histórias, canções, 

dramatizações, 

poemas; 

 

 

 

 

Construção de uma 

surpresa para o pai; 

Visita dos pais às 

salas; 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

sementeiras; 

Aprendizagem de 

canções/pequenos 

poemas; 

Realização de 

experiencias com 

água; 

Construção de um 

panfleto ou cartaz 

alusivo à 

importância da 

água; 

Exploração da 

história da Gotinha 

de água;  

Exploração de 

canções, poemas: 

escolar  

Famílias 

 

 

 

 

 

 

 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

Creche 

Famílias  

 

 

Pré-

escolar 

Creche 

Famílias  
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Abril 

 

Palcos a 

inclusão-

Experiment

ação 

Musical 

3 de Abril 

 

Páscoa 

19 de Abril 

 

 

 

Dia do livro 

infantil 

23 de Abril 

 

 

 

 

 

Dia da 

Dança 

29 de Abril 

Sensibilização e vivência com 

pessoas com características 

biopsicossociais diferentes; 

 

 

 

Realizar jogos; 

Conhecer os símbolos da Páscoa; 

Proporcionar o conhecimento do 

significado religioso da Páscoa; 

 

Compreender a importância do 

livro, como fonte de informação e 

conhecimento; 

Explorar os diferentes 

componentes do livro (capa, 

contracapa, lombada, páginas…); 

Envolver a comunidade educativa; 

 

Usar diferentes linguagens 

expressivas; 

Tomar consciência do movimento 

do seu corpo; 

Expressar sentimentos através da 

música; 

Espectáculo do 

grupo de Canto e 

Drama com o 

formador Miguel 

Rimbaud; 

 

 

Realização da caça 

aos ovos; 

Aprendizagem de 

canções; 

 

Exploração de livros 

diversos; 

Dinamização da 

hora do conto por 

familiares próximos; 

 

 

 

Exploração de 

canções; 

Realização de uma 

dança entre salas; 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

Creche 

 

 

 

Pré-

escolar 

Creche 

Famílias 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

Maio Dia da Mãe 

5 de Maio 

 

 

 

 

 

 

Dia 

Mundial da 

Família 

15 de Maio 

Fomentar a importância da família; 

Valorizar os laços afectivos entre 

Mãe e criança; 

Envolver as famílias nas 

actividades do jardim-de-infância; 

Desenvolver a afectividade 

(oferecer uma prenda); 

 

Reconhecer a importância das 

famílias na nossa vida; 

Identificar e verbalizar 

sentimentos, desejos e emoções; 

Construção de uma 

prenda para a mãe; 

Realização de um 

lanche convívio com 

as mães; 

 

 

 

Diálogos em grande 

grupo; 

Registos do que as 

crianças expressam 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias 

 

 

 

 

 

Pré-

escolar 

Creche 
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 acerca das famílias; 

Exploração de 

fotografias de 

família; 

 

Junho Dia 

Mundial da 

Criança 

1 de Junho 

 

 

 

 

 

 

Dia 

Mundial do 

Ambiente 

5 de Junho 

 

 

 

Passeio a 

assinalar o 

Dia 

Mundial do 

Ambiente 

6 de Junho 

 

Cascatas 

de Santos 

Populares- 

S. João 

De 13 a 24 

de Junho 

Valorizar o ser criança; 

Promover a auto-estima e 

valorização pessoal; 

Proporcionar um dia de especial, 

de convívio e alegria; 

Sensibilizar para a diferença; 

 

 

 

Sensibilizar para a protecção e 

preservação do ambiente; 

Divulgar junto da comunidade os 

cuidados a ter com a Natureza; 

 

 

Sensibilizar através de experiencia 

na natureza a prevenção do 

ambiente; 

Proporcionar um dia especial para 

aprendizagem de temas ligados à 

natureza e sua prevenção. 

 

 

 

Vivenciar as tradições da cidade; 

Interagir com a comunidade e o 

meio; 

Conhecer gastronomia deste 

evento; 

Realização de um 

Passeio; 

Realização de um 

lanche convívio 

entre as crianças da 

instituição; 

Realização de 

pinturas faciais; 

 

Realizar um 

panfleto/cartaz 

alusivo ao tema, 

para dirigir às 

famílias; 

 

 

Visita às instalações 

da Lipor-Ermesinde, 

Valongo 

 

 

 

 

 

Realização da 

Rusga de S. João; 

 

Creche  

Pré-

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias 

 

 

 

Pré-

escolar 

 

 

 

 

 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias 
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Julho Festa de 

Final de 

Ano 

S/ data 

 

 

 

 

 

 

Semana de 

praia 

S/data 

Proporcionar um momento festivo 

para o encerramento do ano 

lectivo; 

Promover o convívio entre a 

comunidade educativa; 

Envolver os pais em actividades 

da instituição; 

 

 

 

Proporcionar actividades 

sensoriais na praia; 

Levar a criança a contactar com a 

Natureza; 

Dramatização de 

histórias e canções; 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

construções na 

areia e de jogos 

diversos 

Creche  

Pré-

escolar  

Famílias 

Professor

es das 

actividad

es de 

enriqueci

mento 

curricular 

 

Creche 2 

Pré-

escolar  

 

Nota: Ao longo do ano serão realizadas algumas saídas com as crianças do pré-escolar e se 

possível uma delas incluindo o grupo da creche2. Ainda não estão definidas mas com as 

mesmas pretende-se proporcionar às crianças momentos de diversão e alegria, proporcionar 

novas vivências e aquisição de novos conhecimentos.   

 

 5.2- Acção Social- Equipas RSI  

1. Problema identificado: Pessoas em situação de isolamento e/ou exclusão social, 

com pouca ou nula retaguarda familiar. 

Objetivos específicos: Proporcionar espaços de trabalho com cariz lúdico-educativo, criando 

momentos de convívio e ocupação de tempos livres com intencionalidade educativa (trabalhar 

competências pessoais e sociais), no sentido de minimizar as referidas problemáticas; facilitar o 

acesso ao património cultural. 

Metodologia, atividades/ações: Prevê-se a realização de “saídas e visitas culturais” – visitas 

guiadas a museus, espectáculos, e outros espaços culturais; “Oficina Manualidades” – mais 

direccionada a utentes do sexo feminino, com intenção de realização de trabalhos manuais com 

vista à apresentação de venda dos produtos elaborados na “Feira Arca de natal 2019”; “Oficina 

ocupacional” – espaço de interação lúdica para pessoas com pouca ou nenhuma retaguarda 

familiar, permitindo o convívio e ocupação de tempos livres, onde serão dinamizados jogos  
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educativos e didácticos, saídas, visualização de filmes/documentários, leitura e debate de 

temáticas, ginástica e relaxamento, entre outros.  

Grupo envolvido e resultados esperados: Para as referidas oficinas estima-se a participação 

de 8-10 pessoas/cada, sendo que as restantes atividades atenderão aos beneficiários em geral, 

adequando o grupo e à actividade. Nas Manualidades, deseja-se um reforço do auto e hétero-

conhecimento, da estimulação da motricidade fina e grossa e aquisição de novos 

conhecimentos. No início do ano, após reunião com as utentes, serão criados pequenos grupos 

de trabalho, com um número de sessões definido, com vista ao desenvolvimento de produtos 

variados e consoante os interesses do grupo (grupo de trabalho de costura; de feltro; de felpo; 

etc.). É esperada a participação de 10-15 pessoas por cada saída ou visita cultural, sendo que 

serão efetuados contactos a fim de avaliar possibilidade de visita ao Museu do Futebol Clube do 

Porto, ao Cinema 5D e à Casa da Música, para além das visitas aos museus e jardins da divisão 

Municipal de Museus e Património Cultural, entre outros. Pretende-se que a oficina ocupacional 

seja dirigida maioritariamente ao sexo masculino, prevendo-se o trabalho do grupo ao nível físico 

e cognitivo, diminuindo quadros de solidão e isolamento. 

Calendarização/parceria: Nas Manualidades, mantêm-se a periodicidade semanal (terças-

feiras de manhã), com pausa expectável nas férias escolares e períodos festivos. Sempre que 

possível, com o apoio de parcerias externas, pretende-se o desenvolvimento de competências 

específicas no âmbito do artesanato. Ao longo do ano, serão efetuadas várias diligências para a 

organização de saídas e visitas culturais. A Feira da Arca de Natal realizar-se-á em dezembro, à 

semelhança dos anos anteriores, através da Câmara Municipal do Porto. A oficina ocupacional 

estima-se que decorra quinzenalmente, às sextas-feiras de manhã. 

 

2. Problema identificado: Dificuldades na gestão doméstica e orçamental; elevado 

número de endividamentos, pouco investimento em adotar comportamentos em prol do 

ambiente.  

Objetivos específicos: pretende-se com os beneficiários envolvidos a rentabilização e 

reciclagem de materiais que tenham em casa sem uso e/ou gastos; combater os desperdícios 

alimentares e favorecer o consumo sustentável do planeta; trabalhar estratégias com vista a 

uma adequada gestão orçamental; intervenção prática junto das famílias com dificuldades ao 

nível dos cuidados à habitação. 

Metodologia, atividades/ações: Criação de oficinas de ideias práticas - espaço de reutilização 

de materiais em desuso, estimulando o sentido de poupança e por sua vez, uma melhor gestão 

económica dos recursos existentes. Acompanhamento personalizado às famílias; sessões de 

informação e capacitação para aquisição de competências de gestão de recursos existentes; 

retomar a oficina de cozinha realizada em anos transatos. 



Plano de Acção e Orçamento 2019 
 

Grupo envolvido e resultados esperados: No que respeita às oficinas de ideias práticas, 

serão realizados pequenos grupos consoante o interesse dos beneficiários e a periodicidade 

dependerá do trabalho a ser realizado. Espera-se a participação ativa dos beneficiários nas 

sessões de trabalho, e o alcance de uma gestão financeira adequada, bem como estratégias de 

reciclagem de material e de preservação do meio ambiente. 

Calendarização/parceria:  A periodicidade será de acordo com a disponibilidade da junta de 

freguesia de Miragaia, na cedência da cozinha, prevendo-se pelo menos uma sessão por mês; a 

oficina de ideias práticas será realizado no mínimo uma vez por mês, e dedicado a trabalhar a 

gestão doméstica e habitacional, a decorrer na Biblioteca do Barredo. Será solicitada 

colaboração da DECO, EDP, Faculdade de Economia do Porto, Quercus – Associação Nacional 

de Conservação da Natureza. 

 

3. Problema identificado: baixa ou nula escolaridade; parca ou inexistente formação 

profissional. 

Objetivos específicos: Aumentar a escolaridade e garantir o acesso a percursos formativos 

adequados aos interesses dos utentes e aos requisitos exigidos pelo mercado formal de 

trabalho; motivar para a qualificação profissional. 

Metodologia, atividades/ações: integração de utentes em cursos modulares, profissionais e 

EFA, e em programas com vista à promoção motivacional.  

Grupo envolvido e resultados esperados: Estima-se a participação geral dos beneficiários em 

situação de desemprego, no sentido de um aumento de escolaridade, integração em cursos de 

alfabetização e modulares. Pretende-se o desenvolvimento pelas equipas de RSI de um grupo 

no sentido de trabalhar competências básicas, nomeadamente a alfabetização de um pequeno 

grupo (atingir o objetivo mínimo de saber realizar pequenas contas, saber assinar o nome e 

reconhecer diversas palavras e frases escritas).  

Calendarização/parceria: Conforme a calendarização dos cursos. Em parceria com o Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, Direção Regional de Educação do Norte, entre outras 

entidades públicas e privadas.  

4. Problema identificado: Desmotivação face à situação de desemprego e 

consequente recurso a atividades marginais. 

Objetivos específicos: Capacitar competências pessoais e profissionais e a Integração no 

mercado formal de emprego com vista à autonomização da medida RSI, facilitar e mediar a 

relação utente – centro de emprego. 

Metodologia, atividades/ações: “Dress for Sucess Porto” – Trata-se de um projeto que 

contempla uma boutique de roupa profissional e dinamização de workshops de apoio a mulheres  
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desempregadas, em condições económicas desfavoráveis, que necessitem de um investimento 

na auto estima e consultoria de imagem apropriada ao contexto de emprego; “PROMOTI” – 

Serão realizadas sessões em grupo no sentido de trabalhar o reconhecimento de uma atitude 

positiva e ativa na resolução da situação de desemprego, com base no manual cedido pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (Programa de promoção motivacional).  

Grupo envolvido e resultados esperados: Com o projeto “Dress for Sucess Porto”, estima-se 

que o grupo de mulheres envolvido desenvolva competências pessoais de forma a possibilitar o 

incremento da auto-estima, com vista à procura ativa de emprego e a integração bem-sucedida 

no mercado formal de trabalho, nomeadamente no que respeita à auto-suficiência económica. 

Deseja-se, que o “PROMOTI” seja a base para o trabalho ao nível da auto-confiança e 

motivação, de modo a munir os utentes de estratégias de procura adequada de emprego, de 

reconhecimento das competências pessoais e profissionais e avaliação das necessidades 

formativas. Perspetiva-se a integração em formação profissional, como etapa fundamental para 

corresponder às necessidades do mercado de trabalho. 

Calendarização/parceria: Sem calendarização pré-definida. Com suporte da Associação “Dress 

for Sucess” Porto, IEFP do Porto e outras entidades. Sessões a ser realizada, 

preferencialmente, na biblioteca do Barredo. 

5. Problema identificado: Manutenção de endividamentos à habitação e processos de 

despejo 

Objetivos específicos: Promover uma gestão adequada a nível financeira e familiar; dar a 

conhecer aos utentes os direitos e deveres dos inquilinos; facilitação do acesso ao apoio 

jurídico.  

Metodologia, atividades/ações: Sessões de esclarecimento sobre as leis do arrendamento 

privado em vigor, apoio à instrução de pedidos de habitação pública.  

Grupo envolvido e resultados esperados: Sessões de informação de carácter colectivo; Atuar 

numa linha de prevenção, dando a conhecer as leis em vigor e deste modo precavendo e 

consciencializando os utentes para novas alternativas habitacionais. No âmbito do acesso ao 

apoio jurídico pretende-se a realização de atendimentos com um advogado para esclarecimento 

de questões do seu interesse. 

Calendarização/parceria: Gabinete do Munícipe (serviço municipal de apoio jurídico), 

Associação dos inquilinos e condóminos do norte Portugal, entre outros. Sem calendarização 

pré-definida. 

6. Problema identificado: Casos de violência doméstica, violência de género e no 

namoro; famílias sinalizadas pela Comissão de Promoção e Protecção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) ou Equipa Multidisciplinar de Assessoria a Tribunais (EMAT); famílias  
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com dificuldade no exercício das responsabilidades parentais; existência de casos de 

bullying em contexto escolar; uso abusivo das redes sociais. 

Objetivos específicos: Promover competências pessoais e parentais; tomar conhecimento das 

redes de apoio à vítima, promover a igualdade de género; estimular a aproximação entre pais e 

escola; aumentar o arquivamento de processos  CPCJ/EMAT e redução do número de crianças 

sinalizadas. 

Metodologia, atividades/acções: Sessões de sensibilização e de debate; Clarificar acerca dos 

comportamentos adequados no seio familiar e conjugal; desmistificar preconceitos associados à 

intervenção das equipas de proteção de menores. Sessões de educação Parental, igualdade de 

género e prevenção da violência doméstica e nas relações. 

Grupo envolvido e resultados esperados: Grupo 8-10 pessoas/cada. Maior 

consciencialização para relacionamentos mais saudáveis e funcionais, bem como o respeito pela 

diferença e pela liberdade de escolha. O respeito pelo individuo e liberdade sexual e o uso 

adequado das redes sociais e perigos inerentes. Prevê-se que sejam dinamizadas sessões no 

âmbito da igualdade de género, comportamentos aditivos, bullying e redes sociais. 

Calendarização/parceria: Movimento Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP), 

Associação Projecto Criar, Gabinete Intervenção Social (GIS), Movimento Defesa da Vida 

(MDV), Associação Plano I (Centro GIS), Associação de Apoio a Pessoas com Disforia de 

Género (JANO), Associação Portuguesa de Apoio à vítima (APAV) (entre outras), Comissão 

para a Igualdade de Género (CIG), Escolas (através das actividades de enriquecimento 

curricular), Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP). 

7. Problema identificado: Desconhecimento de determinadas patologias psiquiátricas 

e consequente falta de acompanhamento médico adequado e regular; auto-administração 

de medicação; dificuldade no acesso a determinadas ajudas técnicas (próteses auditivas, 

aquisição de óculos, dificuldade económica na aquisição de medicação não crónica, entre 

outras); não adoção estilos de vida saudáveis. 

Objetivos específicos: Promover a qualidade de vida das pessoas e famílias, adotando estilos 

de vida saudáveis. 

Metodologia, atividades/ações: Sessões de sensibilização e debates em grupos (sessões 

sobre responsabilidade ambiental, consumos de estupefacientes e consequências 

comportamentais e legais, doenças e sua prevenção, entre outros) compostos por um máximo 

elementos. 

Grupo envolvido e resultados esperados: Pretende-se que os utentes entendam as 

consequências nefastas do consumo de drogas, as necessidades individuais ao nível da saúde   
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e acesso a serviços especializados, bem como o conhecimento de determinadas temáticas 

como estados ansiosos/depressivos, fobias, distúrbios alimentares, sexualidade, entre outros.  

Calendarização/parceria: Empresas de distribuição de electricidade e gás (EDP, ENDESA, 

IBERDROLA), Centro de Respostas Integradas (CRI Porto Central), Unidade de Cuidados à  

 

Comunidade da Baixa do Porto (UCC do Porto – ARS Norte), Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(LPCC), Associação de apoio ao doente com cancro digestivo (Europacolon). Estão previstas 

sessões mensais, a realizar preferencialmente na biblioteca do Barredo. 

8. Problema identificado: Dificuldade na acessibilidade e gestão dos serviços 

existentes na comunidade.  

Objetivos específicos: Alargar o nível de informação para a tomada de decisão, mais 

consciente e responsável; colaborar na instrução do pedido de atribuição de habitação nos 

serviços da Domus Social, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), e dos 

pedidos de apoio à renda, nomeadamente no que respeita ao Fundo de Emergência Social 

(Porto Solidário). 

Metodologia, atividades/ações: Divulgação contínua de informações sobre as prestações 

sociais (condições de acesso, direitos e deveres), provas escolares, taxas moderadoras, bancos 

de livros, de roupa e cabazes de alimentos; favorecer a aproximação às instituições da 

comunidade; entre outros.  

Grupo envolvido e resultados esperados: Beneficiários em geral, com desconhecimento dos 

direitos e deveres, bem como parcos recursos com intenção de aumentar a capacidade de 

responsabilidade de cada pessoa, e autonomização na tomada de decisões. 

Calendarização/parceria: Ao longo do ano de 2019.  

Material necessário para o plano de ação: Não obstante a reutilização de material já existente 

no serviço, poderá vir a ser necessário a aquisição de: material de escritório; material de 

artesanato; jogos didáticos, entre outros. Na sua necessidade será previamente pedida a doação 

de material a lojas, sendo que na impossibilidade será efectuado um pedido à Direção, para 

aquisição do material em falta.  

6. ORÇAMENTO 2019 

Documento que se anexa. 

7. PARECER CONSELHO FISCAL 

Documento que se anexa. 

A Direção, 
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61 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 3 500,00

612 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 3 500,00

6121 Géneros Alimentares 3 500,00

62 Fornecimentos e Serviços Externos 57 386,50

621 Subcontratos

6211 Refeições 24 000,00

622 Serviços especializados 7 900,00

6221 Trabalhos especializados 4 500,00

6222 Publicidade e propaganda 500,00

6223 Vigilância e segurança 300,00

6224 Honorários 300,00

6226 Conservação e reparação 2 000,00

6227 Serviços bancários 300,00

623 Materiais 2 150,00

6231 Ferramentas e utensílios de desgate rápido 300,00

6233 Material de escritório 1 300,00

6234 Artigos para oferta 50,00

6235 Material didático 500,00

624 Energia e f luidos 7 950,00

6241 Electricidade 6 000,00

6243 Água 1 850,00

6248 Outros (Gás) 100,00

625 Deslocações, estadas e transportes 1 600,00

6251 Deslocações e estadas 1 600,00

626 Serviços diversos 13 436,50

6261 Rendas e alugueres 2 136,50

6262 Comunicação (telefone, internet, ctt) 2 550,00

6263 Seguros 1 100,00

6265 Contencioso e notariado 150,00

6267 Limpeza, higiene e conforto 2 500,00

6268 Outros (dança, inglês, passeios, praia) 5 000,00

627 Encargos com utentes 350,00

6272 Vestuário e calçado 200,00

6273 Encargos com saúde 50,00

6274 Higiene e conforto 100,00

CENTRO SOCIAL DO BARREDO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS
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64 Gastos de depreciação e de amortização 812,78

642 Activos fixos tangiveis 812,78

Valor Vida útil

Equipamento Básico 522,82 6 87,14

Equipamento Informático 3 628,21 5 725,64

68 Outros gastos 10 198,00

683 Dívidas incobráveis 500,00

688 Outros 198,00

6883 Quotizações 198,00

689 Custos com apoios f inanceiros concedidos a associados e utentes 9 500,00

6891 Apoio alimentar - cabazes 9 500,00

        TOTAL GASTOS 486 528,16

CENTRO SOCIAL DO BARREDO
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72 Prestações de Serviços 55 946,94

7211 Quotas dos utilizadores 50 329,94
Creche 26 712,50
Pré - Escolar 23 617,44

7215 Outras comparticipações utentes (transporte, férias verão, musica, etc) 5 067,00

722 Quotizações e joias 550,00

7221 Quotizações 550,00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 426 244,12

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos

7511 Instituto Segurança Social 396 163,64

Resposta 
social

nº de 
utente

s
nº de meses

Creche 40 12

Pré-Escolar 41 12

Total

7511 RSI 173 137,68

7511 Compensação remuneratória das educadoras 9 800,00

7518 IEFP 8080,48

753 Doações e heranças 22 000,00

Donativos 7 000,00

Consignação IRS 2 000,00

Banco Alimentar 13 000,00

78 Outros rendimentos e ganhos 4 000,00

781 Rendimentos suplementares
781XX Cedência de espaço 4 000,00

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 1 400,00

791 Juros obtidos 1 400,00

7911 De depositos 1 400,00

        TOTAL RENDIMENTOS 487 591,06

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 1 062,90

valor unitário do 
acordo de coop.

264,61

CENTRO SOCIAL DO BARREDO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

175,23

valor total

127 012,80

86 213,16

213 225,96

RENDIMENTOS
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PARECER FISCAL 
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