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Nota introdutória 
 

 

O presente documento consiste no Relatório de Atividades de 2019 do CSPSN – Centro 

Social e Paroquial de S. Nicolau - e tem como principal objetivo a demonstração de 

toda a dinâmica da instituição a nível operacional, de acordo com o plano estratégico 

definido e com o plano de atividades de 2019, com principal enfoque na missão, 

respostas sociais, objetivos, destinatários e parcerias acionadas.   

Para além da demonstração de todas as atividades desenvolvidas, que tiveram 

subjacente a implementação de práticas e políticas de melhoria contínua, sempre de 

forma articulada e próxima da comunidade em geral, demos continuidade à 

identificação de dificuldades e constrangimentos, bem como de promoção da 

sustentabilidade futura.   

À semelhança do que se verificou no ano anterior, seguimos as linhas orientadoras do 

Plano estratégico para o triénio 2018-2020, nomeadamente indo de encontro aos 

objectivos-chave: 

 Capacitação da comunidade e fomento da participação; 

 Marketing e visibilidade externa da entidade; 

 Sustentabilidade e promoção da autonomia financeira; 

 Melhoria da gestão organizacional. 

A redação final deste relatório será submetida a aprovação da Direção, para análise e 

emissão do seu parecer. 
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Caracterização do CSPSN 

 
O Centro Social Paroquial de S. Nicolau é, de acordo com os seus estatutos de 13 de 

Novembro de 1989, considerado Pessoa Pública de Ereção Canónica de Direito 

Eclesiástico.  

Este centro social foi criado e permanece até hoje como uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, destinada à intervenção social, 

preferencialmente, junto da comunidade da antiga freguesia de S. Nicolau, no Centro 

Histórico do Porto.  

Atualmente, e após a revisão do acordo de cooperação com a Segurança Social, afirma-

se como um Centro Comunitário em Regime de porta aberta.  

Em 2019 celebramos o 30º aniversário da instituição, com uma sessão comemorativa 

que pretendeu juntar e homenagear os membros da Direção, da equipa técnica e os 

elementos da comunidade, das várias gerações que cruzaram as suas vivências com a da 

instituição. 

 

Missão 
 

O CSPSN, enquanto Centro Comunitário, através de diversas respostas sociais, de 

forma inovadora e de proximidade, privilegia o trabalho em parceria, procurando 

responder às necessidades da população, contando com a sua ativa participação e, 

assim, contribuindo para o desenvolvimento social e económico do território. 

 

 

Visão 
 

O CSPSN ambiciona ser uma Organização de Desenvolvimento Local de referência no 

seu território de intervenção, facilitador do acesso de todos os cidadãos aos direitos 

fundamentais e sua consequente autonomia e liberdade. 

MISSÃO 

VISÃO 
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Valores e Princípios 
 

 

Os princípios que regem a nossa ação são: 

Autonomia: todas as ações promovidas pelo CSPSN deverão contribuir para que a 

comunidade consiga cada vez mais satisfazer as suas necessidades individuais e 

coletivas. 

Cooperação: desenvolver relações de trabalho que proporcionem satisfação individual 

e coletiva no desempenho das funções de cada um, facilitando e privilegiando o 

estabelecimento de parcerias com outras Organizações locais, nacionais e 

internacionais. 

Igualdade de oportunidades: a individualidade e a diferença de cada um devem ser 

valorizadas e respeitadas, assim como a expressão das suas opiniões 

Justiça: todos (clientes e colaboradores) têm direitos e também 

deveres/responsabilidades 

Participação: promover o permanente envolvimento de todos na vida da Organização, 

fortalecendo as relações interpessoais e a capacidade de autossustentar soluções para os 

problemas coletivamente identificados. 

Reciprocidade: Dar para também “receber” enquanto uma norma imprescindível para 

uma convivência saudável e para uma Comunidade mais equilibrada e corresponsável. 

Sustentabilidade: todas as ações desenvolvidas pela Organização deverão resultar da 

coresponsabilização e mutualização de esforços coletivos. 

 

 

 

 

VALORES/PRINCÍPIOS 
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Organograma 
 

 

 

 

A instituição apresenta o mesmo organograma inalterado desde 2017, numa lógica de 

permanência e estabilidade nos recursos humanos constitutivos, e na sua interação com 

a comunidade e com os parceiros institucionais. 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 
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Áreas de atuação 
 

Em termos organizativos, as diversas atividades desenvolvidas ao longo de 2019 serão 

apresentadas enquadradas nas principais áreas de atuação do CSPSN.  

Para cada área é apresentado o objetivo geral e a sua forma de organização interna, 

nomeadamente no que concerne às respostas sociais que compreende e às diferentes 

intervenções desenvolvidas no âmbito de cada uma dessas respostas.  

Apresentam-se paralelamente algumas fotos exemplificativas das atividades ocorridas.  

 

 

1 - Educação 
 

 

O principal objetivo desta área consiste em promover o desenvolvimento harmonioso e 

global das crianças e jovens da comunidade através de uma educação integral, na 

vertente académica, pessoal, social e afetiva.  

Há uma panóplia de conceitos sobre o que é a educação, sendo que há algumas ideias 

basilares. É o processo de socialização do indivíduo, consiste no contínuo ensino e 

aprendizagem, e pode ser adquirida em múltiplos contextos, transcendendo os meros 

muros da escola.  

No CSPSN, esta área está subdividida em várias respostas sociais: o Centro de Apoio ao 

Estudo, o Espaço lúdico e de formação sociocultural, os Programas de Férias e as Aulas 

de Dança.  

Consideramos todas estas respostas fundamentais no desenvolvimento de competências 

educativas, pessoais, sociais e emocionais das crianças e dos jovens que as frequentam. 

 

 

 

1. EDUCAÇÃO 
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1.1 – Centro de Apoio ao Estudo  

 

 

Com o objetivo de contribuir para o sucesso escolar das crianças e jovens, esta resposta 

social sempre teve como destinatários, com exceção do ano letivo 2015/2016, as 

crianças e jovens do Centro Histórico do Porto, a frequentar o ensino básico, do 5º ao 9º 

ano de escolaridade, mas em resposta às solicitações das famílias, voltamos a dar apoio 

aos alunos do 1º ciclo, uma vez que era uma necessidade sentida por diversos agregados 

familiares. 

Assim sendo, durante o ano de 2019 este 

apoio estendeu-se aos alunos do 1º ciclo 

durante duas tardes por semana (segunda e 

sexta, das 16h às 18h), o que implicou um 

ajustamento de toda a equipa, para ir buscar 

as crianças à escola e para estar com dois 

grupos em simultâneo, atendendo à 

sobreposição de horários.  

 

Este espaço funciona das 14:30 às 17:30 e inclui a oferta 

de um lanche. As principais atividades desta resposta 

social consistem no apoio na realização dos TPC e na 

preparação para os testes, bem como apoio especializado e 

individual na área da matemática, através da colaboração 

de um voluntário. Esta resposta teve também o apoio de 

dois estagiários da Licenciatura de Ciências da Educação, 

que durante o ano acompanharam as atividades e 

desenvolveram dinâmicas, num total de 120 horas 

dedicadas ao CAE.  

Esta resposta, atendendo ao seu objetivo, acompanha em termos temporais os períodos 

letivos e, durante o ano de 2019, podemos distinguir dois períodos diferenciados: 

1.1 CAE - Centro de Apoio ao Estudo 
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- entre Janeiro e Junho (ano letivo 2018/2019) o CAE foi frequentado por 24 alunos; 

- e entre Outubro e Dezembro (ano letivo 2019/2020) foi frequentado por 19 alunos. 

Os dados que se seguem são relativos aos 24 alunos que frequentaram o ano letivo 

2018/2019, uma vez que corresponde ao período mais longo do ano transato. 

Relativamente ao grupo que iniciou em Outubro de 2019, este será caracterizado no 

próximo relatório.  

Como se pode verificar no gráfico seguinte, neste grupo de alunos há uma prevalência 

do género masculino. 

 

 

Relativamente à faixa etária, esta varia entre os 8 e os 16 anos uma vez que são alunos a 

frequentar o 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, sendo que a maioria centra-se no 

escalão compreendido entre os 12 e 13 anos (37,5%). 

 

Masculino 
58% 

Feminino 
42% 

DISPERSÃO DOS ALUNOS POR GÉNERO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

até 9 anos

10-11 anos

12-13 anos

14-15 anos

16-17 anos

DISPERSÃO DOS ALUNOS POR ESCALÃO 
ETÁRIO 
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Quanto ao ano escolar e como reflexo das idades do gráfico 

anterior, assistimos a uma maior frequência de alunos do 2º 

ciclo, nomeadamente a frequentar o 5º e 6º anos, anos que se 

traduzem em maior dificuldade, logo maior esforço e mais 

necessidade de dedicação ao estudo, pois verificam-se 

grandes mudanças e adaptações entre o 1º ciclo e os restantes,  

e uma quase ausência de hábitos consolidados de estudo.  

 

 

 

 

 

1º ciclo 
21% 

2º ciclo 
62% 

3º ciclo 
17% 

DISPERSÃO DOS ALUNOS QUANTO AO NÍVEL DE 
ENSINO FREQUENTADO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S. Nicolau

Bandeirinha

Gomes Teixeira

Miragaia

Rodrigues de Freitas

Carolina Micaelis

Colégio N. S. Esperança

DISPERSÃO DOS ALUNOS POR ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO FREQUENTADO 
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No gráfico anterior pode-se verificar que os padrões dos anos anteriores se confirmam, 

uma vez que os alunos provenientes da Escola E. B. 2/ 3 de Miragaia são em maior 

número (8 – 33%). Tal facto deve-se ao maior acompanhamento por parte das técnicas 

de ação social da escola, para além da questão da proximidade geográfica.  

Da Escola Gomes Teixeira e Rodrigues de Freitas frequentaram 4 e 6 respetivamente. 

De outras três escolas vêm um aluno de cada e, atendendo à proximidade, esperamos 

que comece a ter mais expressividade os alunos provenientes da EB1 de  S. Nicolau, 

que neste ano letivo foram apenas quatro (16,66%).  

No que concerne à assiduidade dos alunos no 

CAE, os resultados mensais são muito positivos, 

com elevadas taxas de assiduidade, uma vez que 

variam entre os 80 e os 92%. Praticamente todas 

as faltas são justificadas pelos Encarregados de 

Educação e com motivos válidos, como 

atividades da escola, consultas e/ou questões de 

doença.  

 

 

Relativamente à taxa do sucesso escolar, apenas um aluno não transitou de ano, o que se 

deveu ao elevado grau de desmotivação, falta de bases, alguma instabilidade familiar, o 

90 

88 

92 

85 

92 

80 

85 

90 

86 

Taxa de assiduidade dos alunos 
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que conduz, em diversos casos, à rejeição da escola por parte do aluno, ao 

desinvestimento no estudo das matérias e se traduz muitas vezes em indisciplina. 

 

 

 

Numa análise do agregado familiar, pode-se verificar, que no caso dos alunos do CAE, 

a diferença entre famílias monoparentais e nucleares é residual, 37,5% e 41,6%, 

respetivamente, e mesmo assim é de realçar o facto da figura paterna não ser o pai 

biológico, pois, em dois casos, o padrasto assume esse papel. 

Dos alunos provenientes de famílias monoparentais, cerca de metade das crianças 

mantém laços com o outro progenitor o que, na maioria dos casos, contribui para uma 

maior estabilidade, pois apesar de passarem por uma separação não se quebraram os 

laços com a outra figura parental. Nos casos que não têm laços com um dos 

progenitores, verifica-se uma maior instabilidade. Se até então era a mãe que assumia a 

responsabilidade dos filhos, este ano verificou-se um fenómeno inédito neste contexto, 

dois irmãos estavam a cargo do pai e, a meio do ano, outros dois alunos ficaram à 

responsabilidade da figura paterna. 

Transitaram 
96% 

Não 
transitaram 

4% 

TAXA DE SUCESSO DOS ALUNOS DO CAE 
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É igualmente de ressalvar um grande peso, 21%, na participação e responsabilidade dos 

avós como encarregados de educação, situações que registam apenas contactos pontuais 

com ambos os progenitores. 

Sempre que são detetados casos complexos, articula-se com todos os técnicos que estão 

em contacto com os alunos e muitas vezes são encaminhados para consultas de 

psicologia, como forma de promoção do bem-estar global. 

Em 2019 foram acompanhadas 33% das crianças do CAE em consulta de psicologia, 

numa lógica de abordagem multidisciplinar, encarando o indivíduo como um todo. 

 

 

1.2 – Espaço lúdico e de formação sociocultural 

 

Além do Centro de Apoio ao Estudo, o CSPSN 

contempla igualmente, na área da educação, uma 

componente de carácter lúdico e pedagógico, na 

qual são trabalhadas diversas competências através 

de dinâmicas de grupo, jogos pedagógicos, 

debates, trabalhos manuais, informática e visitas 

culturais.  

 

0

2

4

6

8

10

Nuclear Monoparental Avós

Dispersão dos alunos quanto ao tipo de 
agregado familiar 

1.2 Espaço lúdico e de formação sociocultural 
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O principal objetivo é o de contribuir para a formação artística e cultural, de forma a 

complementar o desenvolvimento do indivíduo através do acesso a novas experiências, 

e promovendo a igualdade de oportunidades.  

Os destinatários deste espaço lúdico e de 

formação sociocultural são os alunos do CAE, 

24, aos quais acresce as 14 crianças que 

frequentaram os programas de férias letivas.  

 

 

 

Lista de atividades desenvolvidas no ano de 2019: 

Atividades Data 

 

Local  

Parcerias 

Participação na Festa de Reis 11 janeiro Igreja S. Nicolau 

Paróquia 

Visita e testemunhos na primeira pessoa sobre as dificuldades dos 

estudantes 

16 janeiro Universidade 

Católica 

Cantar as janeiras 17 janeiro CSPSN 

Sessão sobre alimentação saudável e confeção de um lanche 23 janeiro Casa Horta 

9 sessões sobre métodos de estudo em grupo e acompanhamento 

individualizado a 4 alunos 

30 jan a 22 

maio  

Estagiária 

Psicologia 

Atelier pintura 30 jan e 1 fev CSPSN 

Sessão sobre reutilização de materiais e construção de instrumentos 

musicais 

6 fev Casa Horta 

3 sessões sobre amizade 11 a 15 fev CSPSN 

Realização de adereços de Carnaval 22 a 28 fev CSPSN 

Participação nas atividades inseridas na Semana da Saúde 3 abril Farmácia 

Moreno 

História do Dia da mulher e sensibilização para as diferenças entre 

géneros, realização de marcadores e postais com a técnica origami para 

oferecer às famílias 

6 a 11 março CSPSN 

Realização de prenda do dia do pai (escova decorada com técnica 

guardanapo e um certificado) e reflexão sobre a parentalidade 

12 a 19 março CSPSN 

Sessão sobre refugiados 20 março Casa Horta 

2 sessões de desenvolvimento pessoal com a ferramenta Points of you 25 e 29 março CSPSN 

Realização de histórias individuais subordinadas ao tema “17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável”, estas culminaram numa história 

1 a 30 março Ajudaris 
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Lista de atividades desenvolvidas no ano letivo 2019/2020 (outubro a dezembro) 

realizada pelo grupo de alunos 2º ciclo, que posteriormente foi editada 

em livro 

Realização de trabalhos e participação no mercado de Páscoa 3 a 13 abril CSPSN 

Realização da prenda para dia da mãe: jarra decorada com flores 24 abr- 3 mai CSPSN 

Realização de sessões fotográficas com o intuito de participar na 

exposição “Põe uma foto na rua” realizada nos Balneários S. Nicolau, 

por sua vez inserida nas comemorações do Dia dos Museus 

10 a 18 maio ModusDeVer 

Junta Freguesia 

Realização de trabalhos manuais para vender no arraial e participação no 

mesmo 

20 maio a 7 

junho 

CSPSN 

Atelier ilustração com a técnica Stopmotion 20 maio Casa Horta 

Colaboração na decoração da cascata  30 maio Grupo Mãos à 

obra 

Variadas curtas metragens em Miragaia  30 maio Cinema 

Insuflável 

Sessão sobre novas tecnologias 5 junho Casa Horta 

Sessão de desenvolvimento pessoal com ferramentas Points of you 14 junho CSPSN 
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1.3 – Programa de férias letivas e Campo de férias 

 

 

Atividades Data Local /Parcerias 

Dinâmica apresentação 1 a 4 Outubro CSPSN 

Sessão sobre alimentação saudável  11 Outubro Farmácia Moreno 

Visita de alunos da Universidade Portucalense 7 outubro CSPSN 

Visionamento de vídeos “Palavras com corpo e alma, porque a pobreza 

não é ficção.” reflexão sobre pobreza e pintura do corpo com palavras 

significativas para cada um dos elementos 

11 a 17 

Outubro 

EAPN 

Participação na caminhada solidária  12 outubro Acreditar 

Lançamento do livro onde foi incluída a história previamente realizada 

pelos alunos 

20 outubro Ajudaris 

Realização de uma aula de dança, inserida no programa da luta contra 

a pobreza 

22 outubro EAPN 

Workshop - 6 sessões com a temática dos conflitos 24 outubro a 

28 novembro 

Estagiários 

Portucalense 

Realização de decorações para o magusto e participação no mesmo 29 out -8 nov CSPSN 

30º Aniversário centro 15 novembro CSPSN 

Celebração e Festa S. Nicolau 5 e 6 dez Igreja e 

Biblioteca 

Visita à arca de Natal  12 dezembro CMP 

Reflexão sobre o que é o Natal, realização de vídeo e decorações para 

o convívio Natal 

11 a 18 

dezembro 

CSPSN 

Realização trabalhos manuais, com técnicas variadas, para participar 

nas vendas de Natal 

outubro a 

dezembro 

CSPSN 

Informática: Trabalhos escolares (Word, PowerPoint), Jogos, Internet; 

“Jogos futebol” no exterior; Jogos de sala semi–orientados e de mesa; 

Realização de origamis Dinâmicas: jogo memória, ABC amizade, Tu 

és…, Onde está o rato, És capaz de seguir instruções?, Quantos 

quadrados há?, … 

Comemoração dos aniversários dos elementos do grupo e de outros 

grupos; 

Apresentação de vídeos e PowerPoints, seguidos de discussão sobre 

várias temáticas: Violência; Comunicação; Sexualidade; Adolescência; 

Toxicodependência; Racismo; Meio ambiente, Alimentação; Perigos 

da Internet; Pobreza  

 

janeiro a 

junho 

e 

outubro a 

dezembro 

 

CSPSN 

1.3 Programa de férias letivas e Campo de férias 
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No período de férias letivas (Natal, Páscoa e férias de verão), o CSPSN apresenta 

programas de atividades diversificados para todas as crianças e jovens do Centro 

Histórico do Porto. Estas atividades incluem desde momentos meramente lúdicos, a 

atividades ricas a vários níveis, desenvolvendo variadas competências sociais e 

pessoais. 

Durante o ano de 2019, esta resposta teve a participação 

de 38 crianças e jovens, o que implica uma difícil gestão 

dos horários/atividades e, consequentemente, 

verificaram-se restrições em termos de frequência.  

Devido ao número reduzido de recursos humanos e 

físicos, foi necessária uma gestão e coordenação destas 

atividades, promovendo equidade no acesso às mesmas, condicionando a frequência a 

um número limitado de crianças, apesar da procura ser superior. Procuramos igualmente 

ultrapassar esta limitação de recursos humanos recorrendo ao apoio dos voluntários, 

apoio este que sofre flutuações em termos de número e de disponibilidade de tempo. 

Segue-se a lista das atividades desenvolvidas em cada período de férias letivas: 

 

 

 

 

Atividades Data 

 

Local / 

Parcerias 

Nº 

Participantes 

Jogos e picnic no Palácio 

Piscina 

Sessão sobre ambiente 

2 sessões de dança  

Participação no sarau da semana da Interculturalidade  

Exposições:  

Echer; 

“I’m your mirror” de Joana Vasconcelos: 

Museu do Vinho Porto; 

Sessão sobre outras culturas 

Celebração Pascal com lanche convívio 

 

 8 a 18 

abril   

 

 

 

Voluntária Beatriz 

EAPN 

 

Alfandega 

Serralves 

Museu V. Porto 

Casa Horta  

Paróquia S Nicolau 

10 alunos em 

média por 

cada 

atividade 

(manhã ou  

tarde) 

1.3.1 Férias da Páscoa 
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Atividades Data 

 

Local / 

Parcerias 

Nº 

Participantes 

 - Preparação para exames 9º ano, de matemática e português 

- 6 sessões de cinema  e discussão dos temas abordados 

sempre que se justifique e uma delas na companhia dos avós 

 - 5 Ateliers de trabalhos manuais: decoração de jarras com 

jovens veteranos, técnica do guardanapo, origami, 

reciclagem, pintura, desenho,  

 - 6 ateliers surpresa , onde se realizaram dinâmicas (jogo do 

advogado, chapéu dos medos, ditado de imagens, qual é a 

palavra, entre outros) e discussão de temas ( visionamento de 

documentários, trabalhos sobre trabalho infantil; meio 

ambiente; pobreza; perigos da Internet e do sol)   

 - Leitura de alguns contos: “Teorias de uma not atinadinha”, 

História de Erika, Os meus pais estão separados mas não de 

mim, Abraços e beijinhos, Elmer, Um amigo, Os cromos da 

bola, Segredos, O novelo das emoções, o monstro das cores; 

 

 

17 Junho 

a 

11 

Setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSPSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem S. 

Francisco 

 

 

 

10 alunos em 

média por 

cada 

atividade 

(manhã ou  

tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Férias de Verão  
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- 8 Clubes da culinária, em que um se destinou a oferecer a 

sobremesa aos utentes do refeitório 

- 1 almoço realizado pelos próprios alunos 

- 13 Idas à Praia  

- minigolf 

 - Surf 

- Duas idas ao parque da cidade com jogos e picnic 

- 3 Caminhadas seguidas de tai chi; visita à serra do Pilar, 

jogos  e um picnic no palácio 

- Almoço no McDonalds; 

- 2 Picnics  

- Karaoke 

- Reciclar uma t-shirt;  

- Sessão expressão artística 

- 4 sessões construção de carrinhos de rolamentos 

- Lanche com jovens veteranos 

- Voluntariado com os sem abrigo 

- Sessão sobre gestão económica; 

- Hora do Conto   

- Cinema 

- Brincadeiras  de outros tempos 

- 5 aulas de dança 

 - Exposições: “A Paisagem que as Paisagens Criam”; Pablo 

Picasso; “Olhares solidários”; Hazul e variadas exposições 

em Miguel Bombarda; Notas e moedas no Banco de Portugal; 

Galeria da Biodiversidade e tubarões; “Coração sem Abrigo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Horta 

 

 

 

 

Banco 

Portugal 

Casa das 

artes 
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Atividade Data 

 

Local / 

Parcerias 

Nº 

Participantes 

- 3 sessões de apoio a matemática 

- 2 sessões de culinária 

- Presépio ao vivo 

- Convívio Natal 

- Expressão plástica 

- 2 Sessões cinema 

- Visita Presépio  

- Piscina 

- Sessão sobre higiene oral  

- Exposições: 

          Fotografia 

          “Porto Legends” 

          National Geographic 

 

 

18 

dezembro 

a 

 3 janeiro 

CSPSN 

 

 

 

 

Igreja S. José Taipas 

Fluvial 

Mundo a Sorrir  

 

CPF 

 Alfandega 

Museu História 

Natural UP 

 

 

10 alunos em 

média por 

cada 

atividade 

(manhã e  

tarde) 

 

1.3.3 Férias de Natal 
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Tal como aconteceu em 2018, em 2019 o Campo de férias ocorreu num formato distinto 

dos anos anteriores, por decisão conjunta entre equipa técnica e os encarregados de 

educação, numa tentativa de ajustar esta atividade aos interesses e à disponibilidade 

financeira dos utentes que frequentam esta resposta. 

O objetivo da atividade permanece o de proporcionar experiências diferentes nos 

períodos das férias de verão, com atividades recreativas, culturais e desportivas, tendo 

como destinatários as crianças e jovens da comunidade, contribuindo nesse sentido para 

o seu desenvolvimento a diversos níveis (cultural, físico, desportivo e emocional). 

 

No entanto, foi proposto dinamizar duas 

atividades de menor duração (três dias no 

máximo), em detrimento do formato 

1.3.4 Campo de Férias 
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anterior, uma atividade global durante cinco dias.   

 

Pelo segundo ano consecutivo, não se realizou uma das atividades, nomeadamente a 

viagem a Lisboa, por não ter reunido o número mínimo de participantes, possivelmente 

devido à proximidade de datas face a outras atividades e devido ao elevado 

investimento nas mesmas.  

Dado o interesse demonstrado, foi organizada uma atividade mais curta, e 

consequentemente menos dispendiosa, que consistiu em passar um dia num parque 

aquático, atividade largamente apreciada pelos participantes. 

 

 

 

 

 

Segue-se a lista das atividades realizadas no Campo de Férias: 

Atividade Data 

 

Local  

Parcerias 

Participantes 

Natur water park  - Três dias com 

estadia e atividades radicais: 

- Rapel 

- Arborismo 

- Slide 

- Escalada 

- Tiro com arco 

- Paintball 

- Paintball 

- Caça ao tesouro nocturno 

- Orientação noturna  

- Bungee Jumping 

- Variadas idas ao parque aquático 

 

10 a 12  

Julho 

 

Naturwaterpark 

 

Vila Real 

 

15 crianças e 

jovens 

Natur water park – 1 dia 11 Setembro Vila Real 16 crianças e 6 

familiares 
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1.4 – Atividade ocupacional: Dança - Dancekids 

 

As aulas de dança são destinadas a crianças e jovens, indo de encontro aos interesses 

manifestados pelos mesmos, no que concerne a possíveis atividades ocupacionais. A 

contratação de serviços de um Professor de dança, permitiu alcançar outro nível de 

dedicação e promoveu uma maior atratividade.  

O grupo Dance Kids teve ensaios semanais, 

num total de 54 sessões que, em 2019, 

ocorreram às quintas-feiras, das 17h30 às 

18h30.  

Apesar de ser uma oferta lúdica muito 

requisitada, contou apenas com a participação 

de quatro crianças, nos primeiros seis meses do ano, com uma taxa de assiduidade de 

95%. 

1.4 Atividade ocupacional: Dança - Dancekids 
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Continuamos a investir na divulgação e a dar a oportunidade de frequentarem aulas 

abertas durante o Verão, o que permitiu atingir um total de onze alunos em outubro, 

sendo que um desistiu por falta de interesse e dois desistiram por incompatibilidade de 

horários. 

Nos meses de novembro e dezembro verificou-se uma 

grande estabilidade do grupo de oito elementos, com 

uma taxa de assiduidade de 95%.  

Quanto à composição sociodemográfica deste grupo, 

há uma clara prevalência do sexo feminino.  

 

 

Na distribuição por escalão etário, há uma maior incidência no escalão entre os 6 e os 

10 anos, com 62%, enquanto no escalão entre os 11 e os 15 anos é de 38%.  

 

No que respeita ao estabelecimento de ensino frequentado, podemos verificar que 50% 

dos elementos deste grupo pertencem à Escola de S. Nicolau, mas também vêm de 

Miragaia, da Escola Rodrigues de Freitas e Bandeirinha.  

Masculino 
12% 

Feminino 
88% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO 
AO GÉNERO 

6-10 anos 
62% 

11-15 anos 
38% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO 
AO ESCALÃO ETÁRIO 



Relatório de Atividades 2019    

26 
 

 

O trabalho realizado nos ensaios foi exibido em vários eventos, que foram vivenciados 

com muito entusiasmo pelos participantes e bem recebidos pelo público. 

  

 

 

 

 

2 – Participação, cultura e Lazer 
 

 

O principal objetivo desta abrangente área de intervenção consiste em promover e 

incentivar uma cultura participativa e comunitária na população e em proporcionar 

momentos culturais e de lazer dinamizados “com” e “para” a população, visando a 

sua formação enquanto cidadãos capazes de se envolverem e serem atores autónomos 

dos seus projetos de vida. 

0 1 2 3 4 5

S. Nicolau

Bandeirinha

Gomes Teixeira

Miragaia

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO FREQUENTADO 

Atividades Data 

 

Local  

Parcerias 

Atuação no Arraial Popular 7 junho CSPSN 

Participação no espetáculo Dança “Musicais de sempre” 22 junho Maia 

Aula de dança inserida no Programa da Luta contra a 

pobreza 

22 outubro EAPN 

/CSPSN 

Participação na Arca de Natal na Estação S. Bento 12 dezembro CMP 

Participação no espetáculo Dança “Summer Fest” 21 dezembro Maia 

2. PARTICIPAÇÃO, CULTURA E LAZER  
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O fomento da participação comunitária é aqui perspetivado enquanto força motriz de 

desenvolvimento social e pessoal, capacitando os indivíduos para serem os principais 

agentes na sua mudança, fomentando uma maior inclusão e minimizando o isolamento 

social numa comunidade pautada por múltiplas fragilidades sociais. 

Esta área encontra-se dividida em dois domínios: 

 Atividades comunitárias – onde são elencadas todas as atividades 

desenvolvidas pelo CSPSN ao longo de 2019, nomeadamente festas 

comunitárias, festas cíclicas e temáticas, com identificação dos destinatários, 

objetivos, datas de realização e entidades parceiras envolvidas; 

 

 Grupos de desenvolvimento pessoal e social – onde são apresentados os dados 

sociodemográficos e as atividades desenvolvidas pelos seis grupos de 

desenvolvimento existentes no CSPSN. 

 

 Grupo de Jovens Veteranos 

 

 Grupo dos Sete Ofícios 

 

 Grupo Mãos – à – Obra 

 

 Grupo de Jovens 

 

 Grupo de Teatro 

 

 Grupo de Voluntariado de Proximidade (Novo) 

 

2.1 – Atividades comunitárias 

 

Ao longo do ano de 2019 foram desenvolvidas diversas atividades comunitárias e festas 

temáticas, indo de encontro às ações previstas no plano de atividades anual, às quais 

acresceram quatro atividades: a Semana da Alegria, os Tesouros com História, as 

Brincadeiras de Antigamente e o festejo do 30º aniversário do CSPSN, o que demonstra 

a permeabilidade do plano de atividades, deixando espaço para o desenvolvimento de 

novas iniciativas que vão de encontro aos grandes objetivos definidos no âmbito do 

plano estratégico.  

2.1 Atividades Comunitárias 
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Nome 

Atividade 

Data Participa

ntes 

Objetivos Parceiros Foto 

Janeiras 4 e 8 

Janeiro 

13 utentes Promover a 

participação 

comunitária e manter 

a tradição do festejo 

de data simbólica, 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN, fomentar e 

consolidar parcerias 

Centro Social 

da Sé e Lar de 

S. Lázaro 

 

Festa de Reis 11 Janeiro 100 

participan

tes 

Promover a 

participação 

comunitária e manter 

a tradição do festejo 

de data simbólica, 

incrementando a 

visibilidade do 

CSPSN, e fomentar e 

consolidar parcerias 

Paróquia S. 

Nicolau 

 

Mercado da 

Páscoa 

13 e 14 

Abril 

9 

artesãos, 

centenas 

de 

visitantes 

Promover a 

angariação de fundos 

e incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN 

 

 
Porto é Lindo 

–  Sealife 

1 Abril 24 utentes Capacitar a 

comunidade através da 

visita de espaços 

culturais e 

arquitetónicos 

CMP 

 
Celebração 

Pascal 

18 Abril 80 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e manter 

a tradição do festejo 

de data simbólica 

Paróquia S. 

Nicolau 

 
Tesouros com 

História 

13 a 18 

Maio 

Mais de 

750 

visitantes 

Atividade que 

promova a 

angariação de fundos  

e incremente a 

visibilidade do 

CSPSN 
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Semana da 

Alegria  

20 a 24 de 

Maio 

Mais de 

100 

pessoas 

(utentes e 

visitantes) 

Promover a 

participação 

comunitária  

 

 
Baile da 

Alegria 

24 Maio 6 pessoas Promover a 

participação 

comunitária,  

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN, fomentar e 

consolidar parcerias 

Centro Social 

da Sé 

 
Arraial 7 Junho Várias 

centenas 

de 

pessoas 

Atividade que 

promova a 

angariação de 

fundos, bem como o 

festejo de datas 

simbólicas 

 

 
Caminhar + 9, 23, 30 

Agosto 

96 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN 

 

 
Piquenique 

do CSPSN 

30 de 

Agosto 

40 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN 

 

 
Brincadeiras 

de 

antigamente 

11 

Setembro 

80 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária, 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN, fomentar e 

consolidar parcerias 

Centro Social 

Barredo, 

Associação S. 

Nicolau 

 
Senhora do Ó 13 e 14 

Setembro 

20 utentes Promover a 

participação 

comunitária e a 

tradição do festejo de 

data simbólica 

Paróquia de S. 

Nicolau 
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Porto é Lindo 

– Casa da 

Música 

23 Outubro 20 utentes Capacitar a 

comunidade através 

da visita de espaços 

culturais e 

arquitetónicos 

CMP 

 
Magusto 8 

Novembro 

100 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e a 

tradição do festejo de 

data simbólica, 

fomentar e 

consolidar parcerias 

Benéfica e 

Previdente e 

SAOM 

 
Festa 30 anos 

CSPSN 

15 e 16 

Novembro 

60 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e festejo 

de data simbólica 

 

 
Mercado de 

Natal 

30 Nov, 01 

Dezembro 

8 

artesãos, 

centenas 

de 

visitantes 

Promover a 

angariação de fundos 

e incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN 

Paróquia de S. 

Nicolau 

 
S. Nicolau 05 

Dezembro 

200 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN, fomentar e 

consolidar parcerias 

A.S.Nicolau, 

CS.Barredo, 

CS.Vitória, EB.1 

S.Nicolau, Casa 

Infante, Tomaz 

D’Ouro, 

DourAcima, 

Museu dos 

Descobrimentos 
 

Arca de Natal 12 e 13 

Dezembro 

Centenas 

de 

Visitantes 

Promover a 

angariação de fundos 

e incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN 

CMP 

 
Presépio ao 

Vivo 

19 

Dezembro 

100 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e 

incrementar a 

visibilidade do 

CSPSN, fomentar e 

consolidar parcerias 

C.S.N.S. 

Vitória, CS Sé 

Catedral Porto, 

Paróq. 

Miragaia 

DouroAcima, 

Irmandade de 

S. José das 

Taipas 
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Convívio de 

Natal 

20 

Dezembro 

50 

pessoas 

Promover a 

participação 

comunitária e a 

tradição do festejo de 

data simbólica 

 

 
 

Ainda no que concerne às atividades comunitárias, destaca-se apenas a não realização 

da atividade do “Carnaval”, por dificuldades de organização com a entidade parceira, a 

Batucada Radical, que privilegiou a parceria a Autarquia, tendo deixado à nossa 

consideração a participação no evento por eles organizado. Esta alteração inviabilizou o 

desenvolvimento da atividade de acordo com o que estava previsto, tendo a equipa 

técnica preferido suprimir a realização da mesma, face ao escasso tempo disponível para 

a sua reorganização sem o parceiro habitual.  

 

 

2.2 – Grupos de Desenvolvimento Social e Pessoal 

 

Os grupos de desenvolvimento social e pessoal são uma das respostas sociais que 

envolve mais utentes e tem como objetivos principais o fomento da participação, a 

promoção da inclusão social, a contribuição para a formação e sensibilização da 

comunidade, e a diminuição do isolamento social.  

Durante o ano de 2019 teve início mais um grupo de desenvolvimento, o “Grupo de 

Voluntariado de Proximidade”, indo de encontro ao objetivo de criação de novas 

respostas face às necessidades sentidas pela população local. 

Apresentam-se de seguida os dados relativos aos seis grupos existentes:  

 

 2.2.1 Grupo de Jovens Veteranos 
 

"Talvez eu venha a envelhecer rápido demais. Mas lutarei para que cada dia tenha 

valido a pena.” Aristóteles Onassis 

 

2.2 Grupos de Desenvolvimento Social e Pessoal 

https://www.pensador.com/autor/aristoteles_onassis/
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O envelhecimento é cada vez mais uma realidade presente na sociedade atual e, em 

Portugal, o número de idosos tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Este facto deve-

se, sobretudo, a dois principais factos: o aumento da esperança média de vida e a 

diminuição da taxa de natalidade (Dinis,1997). 

No caso concreto do centro do Porto, esta problemática agrava-se de forma 

significativa, pois a aposta no turismo, em detrimento da população residente, tem 

criado uma zona histórica sem população jovem/adulta residente. Resistem os idosos, 

que ainda têm alguma proteção legislativa. 

Há que encontrar formas de gerir todas as alterações que o fenómeno de envelhecimento 

acarreta, criando redes de apoio formais e informais, que visem a melhoria e/ou 

manutenção da qualidade de vida da população idosa. Entende-se por qualidade de vida 

“a perceção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro do contexto da sua 

cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 2002, p.14).  

É nesta dimensão que se enquadra o grupo de jovens veteranos do Centro social, jovens 

de espírito, mas com experiência de vida. É um grupo que se encontra semanalmente e 

tem como objetivo primordial fortalecer as redes de socialização entre amigos do 

mesmo espaço territorial, ou seja, potenciar as relações interpessoais entre vizinhos, 

num território com densidade habitacional muito baixa, mas com uma densidade de 

turistas muito elevada. Os últimos estudos apontam para oito turistas para cada residente 

no Porto, mas, contudo, é de destacar que a pressão turística está centrada em poucos 

quilómetros da cidade, concretamente nas freguesias do Centro Histórico do Porto. Com 

a redução de residentes jovens/adultos, os idosos que conseguem permanecer nas suas 

casas têm um conjunto de problemas a enfrentar, nomeadamente: redução das redes de 

vizinhança, receio de sair da zona onde sempre moraram, isolamento, perda de serviços, 

perda de comércio de proximidade, perda de amigos e família, perda de identidade ao 

território, entre muitos mais. 

Com a esperança média de vida a aumentar, cada vez o “velho é mais velho”. Com 

facilidade se atinge os de 80 e 90 anos. Mas com que qualidade e dignidade? 

 O grupo de jovens veteranos é exemplo dessa realidade, as suas idades situam-se entre 

os 67 e os 91 anos. A sua média é de 75 anos. Vivem isolados e temos duas situações 

que são o suporte financeiro dos seus filhos e mesmo dos netos. Uma realidade social 
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muito dura. É neste tecido social tão modificado e num grupo tão vulnerável que o 

Centro social pretende ser a diferença. Pretende reativar e mesmo criar novas redes de 

vizinhança, implementar relações interpessoais, para contrariar o isolamento. Para tal 

aposta muito na formação pessoal dos utentes, na promoção do gosto em estar em 

grupo, em partilhar saber e sentimento. Reavivar o gosto pela sua terra, através de 

visitas culturais, conhecer o seu vasto património valioso.  

Procuramos potenciar as capacidades endógenas de cada idoso, indo de encontro aos 

seus gostos e habilidades e promover a partilha dos mesmos. E sobretudo potenciar o 

gosto de estar com o outro. O encontro ser prazeroso, de forma a ser potenciado para 

além das portas da instituição, com gestos simples, como um telefonema à noite entre os 

elementos do grupo, a ajuda em pequenas reparações e compras. Pequenos gestos que 

são fundamentais no dia a dia, e que são avaliados pelas próprios como muito positivos. 

 

“ Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, será sempre 

feliz.”  Augusto Cury 

 

Durante o ano de 2019 este grupo teve 47 sessões 

e um total de 6 participantes, equitativamente 

distribuídos em termos de género.  

Todos os elementos estão compreendidos nos 

escalões etários acima de 65 anos, com maior 

incidência entre os 65-70 anos (50%).  

 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/
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É uma população com pouca escolaridade, já todos reformados e com vivências 

maioritariamente isoladas, muitas vezes sem qualquer retaguarda familiar.  

 

 

 

3 

1 1 1 

65-70 anos 71-80 anos 81-90 anos + de 90 anos

Dispersão dos utentes quanto ao escalão 
etário 

3 

2 
1 

Ensino Básico - 1º Ciclo -
Incompleto

Ensino Básico - 1º Ciclo -
Completo

Ensino Básico - 2º ciclo -
Completo

Dispersão dos utentes quanto à 
escolaridade 

Família 
Unipessoal 

50% Família 
Alargada 

33% 

Família Nuclear 
17% 

DISPERSÃO UTENTES QUANTO AO TIPO DE 
NÚCLEO FAMILIAR 
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Estas situações de solidão e isolamento social são trabalhadas e minoradas com a 

participação neste grupo e com a mobilização de redes de solidariedade intra grupais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano foram desenvolvidas várias atividades, desde visitas culturais a 

workshops, potenciando a inclusão e o aumento de competências, e é um grupo com 

bastante participação ao nível das diversas 

atividades comunitárias desenvolvidas pelo 

CSPSN. Paralelamente, há sempre o festejo das 

datas de aniversário dos membros do grupo, como 

fonte de convívio e valorização pessoal.  

 

 

Segue-se a lista de atividades desenvolvidas em 2019: 

Atividade Data Local 

Cantar as janeiras Janeiro Sé / Lázaras 

Festa de Reis Janeiro Igreja de S. Nicolau 

Feira do Chocolate Fevereiro Matosinhos 

Visitas Culturais Março 

 

Torre dos Clérigos 

Igreja de S. Francisco 

- Confeção de Pão de Ló tradicional de Ovar 

- Workshop (Semana da Interculturalidade) 

- Sessão de informativa no âmbito da saúde  

 

Abril 

 

- Ovar 

- Centro Social 

- Centro Social 
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- Visita ao Sealife ( Porto é lindo) 

- Mercado de Páscoa 

- Celebração Pascal 

- Sealife (Foz) 

- Sala 5  

- Igreja 

- Mês da Alegria 

Baile da Alegria 

Zoo da Maia 

- Tesouros com História 

 

Maio 

 

 

Centro Social/Sé/ Maia 

 

Centro  Social 

Arraial 

Santos Populares (Senhor de Matosinhos) 

Junho Pátios anexos á Igreja 

Matosinhos 

Trabalhos Manuais com o Cae 

Jantar (Francesinha) 

Julho 

 

Centro  

Restaurante 

Caminhar + Agosto Ruas do Centro Histórico 

e visitas culturais 

-Brincadeiras do Antigamente, 

- Senhora do Ó (Procissão) 

Setembro - Pátios anexos á igreja, 

- Ruas da Paróquia 

- Passear em Espinho 

- 17 de Outubro (erradicação da Pobreza) 

- Visita á casa da Música (Porto é lindo)  

 

Outubro 

Espinho 

Obra Nª Srª Boa Viagem,  

Casa da Música 

Magusto 

Aniversário do Centro Social 

Novembro Sala 5 

Centro Social 

Mercado de Natal 

Arca de Natal 

Presépio ao Vivo 

Convívio de Natal 

 

Dezembro 

Sala 5 

Estação de S. Bento 

Igreja de S. José Taipas, 

Centro Social 
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 2.2.2 Grupo dos Sete Ofícios 

 

 

Este grupo de desenvolvimento social e pessoal, o mais antigo da instituição, é 

composto exclusivamente por elementos do sexo feminino, e durante o ano de 2019 

teve a integração de mais um elemento, o que perfez um total de 14. Os elementos do 

grupo são residentes maioritariamente na freguesia de S. Nicolau e Miragaia. Destaca-se 

que duas senhoras já não vivem no centro histórico por força do realojamento social, 

mas mantêm um grande vínculo a esta instituição e ao nosso território. 

O grupo tem sessão fixa às sextas-feiras, das 

14h00 às 17h30, mas com muitas sessões 

complementares, nomeadamente nos períodos 

temporais que englobam um número acrescido 

de atividades comunitárias desenvolvidas pelo 
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CSPSN. Em 2019 o grupo teve um total de 52 sessões.  

 

O grupo é composto maioritariamente por pessoas com idades compreendidas entre os 

61 e os 70 anos (43%), ou mais de 70 anos (28,5%), em situação de desemprego de 

longa duração, ou já em situação de reforma, pessoas afastadas há muito tempo do 

mercado de trabalho e com dificuldades ao nível da capacidade de iniciativa, baixa 

autonomia e de reformulação da vida pessoal.   

 

 

A esta falta de iniciativa acresce os baixos níveis de escolaridade, o que dificulta uma 

possível reintegração no mercado de trabalho. A maioria dos elementos do grupo tem 

habilitações ao nível do 1º ciclo, e um dos elementos é analfabeta.  

0 1 2 3 4 5 6 7

mais de 70 anos

61-70 anos

51-60 anos

41-50 anos

Dispersão das utentes quanto ao escalão etário 

Desempregada 
36% 

Reformada  
64% 

DISPERSÃO DAS UTENTES QUANTO À SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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O principal objetivo do grupo consiste no fomento da aquisição de competências sociais 

e pessoais, e na promoção da inclusão social, alicerçada no convívio, na entreajuda e na 

participação.   

                              

A pertença ao grupo tem igualmente como objetivo contrariar o isolamento social, 

atendendo a que uma larga franja desta população tem vivências isoladas, conforme se 

pode verificar no gráfico seguinte.  

 

1 

9 

2 1 

Analfabeta Ensino básico - 1º
ciclo completo

Ensino Básico - 2º
ciclo completo

Ensino Básico - 3º
ciclo completo

Dispersão das utentes quanto ao nível de 
escolaridade 

0 1 2 3 4 5 6

Família nuclear

Família alargada

Família monoparental

Isolada

DISPERSÃO DAS UTENTES QUANTO 
AO TIPO DE NÚCLEO FAMILIAR 
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Neste âmbito, ao longo do ano de 2019 foram realizadas diversas atividades, 

potenciando a aquisição de novas competências e saberes, a sensibilização face a temas 

atuais e pertinentes, e a valorização e enriquecimento pessoal, nomeadamente através 

dos workshops e das visitas culturais.  

 

Designação da atividade Data Participa

ntes 

Parceiros 

Avaliação das atividades do ano anterior e 

desenho de novos projetos para o ano 2019 

11/1 10  

Janeiras  4 e 8 /1   

Reflexão do papel da mulher na sociedade atual 

(segundo estudo) 

25/1 

8/2 

10  

Atelier de manualidades  15/2 10  

Visita ao Convento Corpus Christi – Gaia + 

caminhada 

22/2 9 Convento Corpus 

Christi - Gaia 

Participação no carnaval  1/3 9 SAOM 

Comemoração do Dia internacional da Mulher: 

Lanche + sessão de fado 

8/3 12 Empresa Fado na 

baixa 

Sessão informativa sobre incontinência urinária  14/3 10 UCC 

Manualidades : projeto individual 15/3 10   

Dia da primavera: atividade intergrupal  21/3 20  

Manualidades : Páscoa  22/3 9  

Dinâmica de grupo: “Dá um passo” 29/3 10 Desenvolvida por 

estagiária  

Semana da Saúde: Sessão informativa sobre o 

“uso dos medicamentos”  

2/4 7 Farmácia Moreno 

Dia da atividade física 5/4 9 UCC Baixa do Porto 

Manualidades: Páscoa 8/4 10  

Participação na semana da interculturalidade 

“Aceitar a diferença e assumir responsabilidades” 

11/4 6 EAPN 

Participação no sarau da interculturalidade 12/4 10 EAPN 

Participação no mercado de Páscoa 14/4 2  

Visita à fábrica de amêndoas da arcádia  15/4 8 Empresa arcádia  

Visita ao Porto de leixões 16/4 8  

Participação na celebração Pascal  18/4 _  

Visita à Casa Escondida  26/4 8 Ordem do Carmo 

Definição/concretização de projeto para os santos 

populares: cascata 

3, 10, 17/5   

Ensaios rusgas 13 e 20/5   

Visita a Serralves 21/5 7 Serralves 
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Sessão informativa sobre hidratação  23/5   

Participação em baile comunitário - Sé 24/5 7 Centro S. da Sé 

Participação em celebração  28/5 5  

Construção/Dinamização de cascata são joanina 31/5 

5/6 

10  

Museu romântico  13/6 12 CMP 

Festa Sr. Matosinhos  14/6 12  

Manualidades 28/6 10  

Passeio a Viana do Castelo : museus, piquenique 2/7 7  

Reflexão sobre atividades desenvolvidas no 1.º 

semestre e Definição de novas atividades  

12 e 19/7 8  

Manualidades  2,9,19/8 8  

Almoço - convívio 16/8 8  

Caminhadas comunitárias  9, 23,30/8 10  

Passeio pela cidade do porto com lanche em lugar 

típico (sande de pernil) 

24/8 12  

Passeio foz 3/9 12  

Visita ao Museu do vinho do porto  13/9 8 CMP 

Sessão sobre comunicação positiva  20/9 11  

Comemoração 17 Outubro - Debate 18/10 10  

Sessão sobre coesão grupal 25/10 10  

Manualidades  Nov e dez 11  

Mercado de natal  30/11, 1/12   

Participação na arca de natal 11 e 12/12  CMP 

 

As atividades são planeadas e definidas com os elementos do grupo, procurando ir ao 

encontro das necessidades, interesses e potencialidades. As vendas de produtos 

efetuados pelos utentes, em diversos espaços de feiras e mercados temáticos, revertem 

para a concretização das atividades ao longo do ano (admissão em museus/espaços 

culturais, transportes, passeios), 
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 2.2.3 Grupo Mãos-à-Obra 
 

O Grupo Mãos-à-Obra é composto por 16 elementos do sexo masculino, e com 

percursos de vida marcados por situação de sem-abrigo ou grande desestruturação 

social. 

 Este grupo tem sessão fixa às quartas-feiras, 

das 14h00 às 17h30, e durante o ano de 2019 

foram dinamizadas 46 sessões.  

Neste grupo a maioria dos indivíduos tem 

idades compreendidas entre os 51-60 anos 

(62,5%) e vive isoladamente (88%).  

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

61-70 anos

51-60 anos

41-50 anos

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO 
AO ESCALÃO ETÁRIO 

Família nuclear 
12% 

Isolado 
88% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO TIPO DE 
NÚCLEO FAMILIAR 
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Em termos de situação profissional, a grande maioria dos elementos do grupo 

encontram-se desempregados, (88%) e apenas dois elementos encontram-se já em 

situação de reformado. 

 

 

 

É também um grupo que demonstra um baixo nível de qualificação, sendo que a maioria 

dos elementos apenas concluiu o primeiro ciclo do ensino básico, e dois elementos não 

detêm qualquer nível de certificação. 
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O objetivo principal deste grupo incide no reforço da inclusão social e da participação, 

minimizando a discriminação e o isolamento, num grupo marcado já por fragilidades 

diversificadas. Dessa forma, muitas das atividades desenvolvidas vão de encontro a 

esses objetivos, como se pode comprovar no quadro que a seguir se apresenta.  

Designação da atividade - 2019  Data Participantes Parceiros 

Avaliação das atividades do ano anterior e 

desenho de novos projetos para o ano 2019 

9/1 10  

Manualidades: candeeiros e ecoponto 16,23, 30/1 

6/2 

10  

Intercâmbio institucional  Fevereiro  10 Univ. Católica 

Visita ao Convento Corpus Christi – Gaia + 

+ caminhada 

13/2 10 Convento 

Corpus Christi 

Atelier de doçaria (ovos moles) 

Elaboração de caixas para ovos moles  

18,19 e 20/2 8  

Construção de ecoponto  21/2 10  

Visita ao Museu Militar  27/2 11 Museu Militar 

do Porto  

Visita a exposição sobre o Carnaval no 

Porto  

6/3 9 Clube Fenianos 

Portuenses 

Manualidades ecoponto 13/3 9  

Visualização e reflexão acerca do filme 

“Green book” 

20/3 10  

Dia da primavera: atividade intergrupal  21/3 20  

Sessão de sensibilização “Como ter uma 

atitude ativa na sociedade” 

27/3 8 NASA  

Atelier de doçaria (ovos moles) 8,9 11/4 4  

Dia da atividade física 5/4 4 UCC Baixa do 

Porto 

Participação na semana da interculturalidade 

“Aceitar a diferença e assumir 

responsabilidades” 

11/4 5 EAPN 

Participação no sarau da interculturalidade 12/4 5 EAPN 

Participação no mercado de Páscoa 14/4 2  

Ecoponto – atividade conjunta com CAE 17/4 20 Casa da horta 

Participação na celebração Pascal  18/4 _  

Definição/concretização de projeto para os 

santos populares: cascata 

24/4 10  

Visita a Serralves 8/5 6 Serralves 

Sessão informativa sobre alimentação  9/5 6  
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Manualidades + participação na iniciativa 

tesouros com história  

15/5 12  

Percurso eco social – centro histórico  22/5 10 Casa da horta 

Visualização de peça de teatro “Rotas 

inventadas” – ESMAE 

23/5 8 ESMAE 

Construção/Dinamização de cascata são 

joanina 

29 e 30/5 10  

Preparação da festa santos populares e 

implicação na festa  

5 e 6/06 10  

Museu romântico  12/6 10 CMP 

Peddy papper  19/6 7 CAIS 

Manualidades 26/6 10  

Passeio a Barcelos: museus 4/7 11  

Passeio a Foz 9/7 12  

Reflexão sobre atividades desenvolvidas no 

1.º semestre e Definição de novas atividades  

17/7 10  

Manualidades  7 e 28/8 10  

Almoço – convívio (todos os preparativos e 

confeção feita pelos utentes) 

13/8 

14/8 

10  

Atelier de doçaria: bolachinhas 

Venda de bolachinhas  

21/8 

22/8 

5  

Atelier doçaria: bolo 29/8 2  

Caminhadas comunitárias  9, 23 e 30/8 10  

Passeio pelo parque da cidade  6/9 10  

Passeio foz 3/9 12  

Vindimas  9/9 9  

Visita ao Museu do vinho do porto  18/9 9 CMP 

Sessão sobre comunicação positiva  20/9 16/10 11  

Manualidades  9/10 8  

Comemoração 17 Outubro - Debate 18/10 10  

Sessão sobre coesão grupal 23/10 10  

Visita ao Zoo Santo Inácio  5/11 7 Zoo Sto Inácio  

Preparação Magusto  6/11 10  

Manualidades  11, 18, 22, 27/11 11  

Mercado de natal  30/11 e 1/12   

Participação na arca de natal 11 e 12/12  CMP 

 

As atividades são planeadas e definidas com os elementos do grupo, procurando ir ao 

encontro das necessidades, interesses e potencialidades. As vendas de produtos 

efetuados pelos utentes, em diversos espaços de feiras e mercados temáticos, revertem 
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para a concretização das atividades ao longo do ano (admissão em museus/espaços 

culturais, transportes, passeios). 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.4 Grupo de Jovens 
 

O Grupo de Jovens destina-se a jovens com idade 

superior ou igual a 16 anos, preferencialmente do 

Centro Histórico do Porto, e tem como objetivo a 

promoção e desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais através de atividades diversas 

(workshops, visitas, convívios, ações de 

sensibilização, entre outras).  

 

Em 2019 o grupo sofreu um decréscimo do 

número de participantes (menos dois elementos), que saíram por motivos de foro 

pessoal, e funcionou com sete utentes, a maioria do sexo feminino.  

 

Feminino; 
57% 

Masculino; 
43% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO 
AO GÉNERO 
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Em termos de escalão etário, há, atendendo ao cariz do grupo, uma preponderância de 

elementos com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos. Não obstante, 

compreende dois elementos com idades superiores a 30 anos, que mantêm a 

participação há vários anos, pelos laços emocionais estabelecidos. 

 

 

Em termos de situação profissional, a maioria dos elementos deste grupo são estudantes, 

(57%), mas também compreende alguns elementos atualmente desempregados (28,5%), 

e um elemento inserido no mercado de trabalho (14,5%). 

 

 

Em termos de nível de escolaridade, quatro elementos encontram-se ainda no seu 

percurso académico (dois no ensino secundário e dois no ensino superior), e os restantes 

concluíram níveis diversificados (2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário).  

0 1 2 3 4 5 6 7
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Este grupo tem sessões semanais, às quartas-feiras, 

das 17h30 às 20h30, e durante o ano de 2019 foram 

realizadas 34 sessões. Não obstante, houve períodos 

temporais que, condicionados pelas dinâmicas da 

própria instituição, motivaram sessões mais 

frequentes, e participações nas atividades 

comunitárias desenvolvidas.  

Seguidamente apresentam-se uma lista das ações realizadas no âmbito do grupo de 

jovens: 

1 1 

2 

1 

2 

Ensino básico - 2º
ciclo - completo

Ensino básico - 3º
ciclo - completo

Ensino
Secundário - a

frequentar

Ensino secundário
completo

Ensino superior -
a frequentar

Dispersão dos utentes quanto à escolaridade 
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Atividades Data 

 

Visualização de um filme com posterior trabalho e enfoque 

na motivação 

22/Janeiro 

Sessões sobre comportamentos grupais Fevereiro (4 sessões) 

Realização de produtos para venda (artesanato e culinária) Ao longo do ano 

Visita ao Terminal do Porto de Leixões 16/04 

Caminhadas 23/04 

Visita à Igreja dos Grilos 27/04 

Participação no Painel do mês da Alegria 14/05 

Realização de enfeites para o Arraial popular e colaboração 

nas tarefas dessa atividade 

Junho 

Passeio de 3 dias a Lisboa e Sintra 5, 6 e 7 Agosto 

Pôr-do-sol no Jardim do Morro 02/10 

Realização de Cartuchos e pinhata para o Magusto Outubro 

Participação na venda dos artigos no Mercado de Natal Dezembro 

Participação na venda dos artigos na Arca de Natal Dezembro 
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 2.2.5 Grupo de Teatro 
 

O Grupo de Teatro, durante o ano de 2019, teve apenas como única atividade a 

apresentação da peça “Natal Sem Jesus” na Festa de Reis da Instituição, que decorreu 

no dia 11 de Janeiro, na Igreja de S. Nicolau. A apresentação contou com a participação 

dos quatro elementos do grupo (três do sexo masculino e um do sexo feminino), com 

idades compreendidas entre os 52 e os 71 anos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Devido a algum cansaço dos elementos do grupo mas, sobretudo, devido à pouca 

disponibilidade do nosso voluntário, Sr. Belarmino Carvalho, o ensaiador do grupo, 

novos projetos não avançaram. Este projeto torna-se muito exigente em termos do 

número de horas despendido e uma grande 

responsabilidade da parte dos participantes 

envolvidos, facto que causa algum desgaste 

e, por vezes, alguma desmotivação, sendo 

necessário um interregno. Também é 

verdade que o facto de não existir um 

espaço da instituição para os ensaios e 

apresentações constitui um entrave e um 

fator de desmotivação para o grupo.   
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 2.2.6 Grupo de Voluntariado de Proximidade 
 

 

O CSPSN, através do novo Grupo de “Voluntariado de Proximidade”, assumiu este ano 

uma outra expressão ao nível do acompanhamento de uma população cada vez mais 

envelhecida, dependente e isolada, social e geograficamente. Com esta resposta 

pretendeu-se aumentar o suporte no domicílio e ativar respostas de apoio solidário, 

contribuindo para a redução do isolamento e para a melhoria da qualidade de vida dos 

membros da comunidade. 

Para tal, foram definidos os objetivos específicos deste grupo, que iniciou a 03 de 

Outubro de 2019: 

 Constituir um grupo de voluntariado gerador de dinâmicas locais; 

 Criar condições para responder às necessidades concretas da população; 

 Cedência de horas/execuções de ajudas técnicas para pessoas em situação de 

dependência e/ou dificuldades de mobilidade; 

 Promover a cidadania, resultando num forte apoio ao trabalho desenvolvido 

pelo CSPSN 

Este é um projeto de aproximação à realidade, encontrando solução para as 

necessidades de um idoso, ou família.. Assim, o voluntariado de proximidade é uma 

oportunidade para todos aqueles que mostrem interesse e vontade em prestarem serviço 

de voluntariado, e dessa forma melhorarem as condições e a vida dos elementos da 

comunidade.  

Alguns dos serviços disponibilizados passam por:  

 acompanhamento pessoal e social (conversar, acompanhamento a consultas ou 

exames médicos); 

 acompanhamento na realização de compras e entrega das mesmas na habitação; 

 ajudas técnicas (elétricas, carpintaria, pichelaria, costura, pequenas obras); 

 Apoio a necessidades domiciliárias (mudança de um móvel, limpeza de um 

equipamento); 

 Levantamentos semanais do banco alimentar; 

 Entrega de documentação a diversos serviços (correios, banco, seg. social). 
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Este grupo iniciou com sete elementos e tem sessão fixa às quintas-feiras à tarde, das 

14h30 às 17h30. No entanto, dado o âmbito da atuação do 

grupo, ocorrem várias sessões de apoio domiciliário e de 

resolução de problemas, de acordo com a disponibilidade 

dos voluntários e dos utentes que as requisitam. Em cada 

uma destas visitas está presente a Técnica responsável do 

grupo, enquanto elemento mediador entre as partes.  

 

Em dezembro de 2019 instituiu-se uma parceria com os Médicos do Mundo, 

nomeadamente através do projeto Terceira C(I)dade, da qual está ainda a ser redigido 

um protocolo oficial, no sentido de uma colaboração mais estreita quer na identificação 

de casos, quer na resolução dos problemas.  

Para além das atividades semanais de voluntariado, existe desde o início uma 

preocupação com a sustentabilidade do grupo, e algumas das ações passam pela 

mobilização da equipa de voluntários para a angariação de fundos (ex: realização de 

trabalhos manuais para posterior venda), que serão posteriormente revertidos na compra 

de material para a realização destes projetos solidários.  

Durante o ano de 2019 (Outubro a Dezembro) foram realizadas 12 sessões em sala, e 3 

sessões de apoio especializado (1 de pequenas reparações; 2 de apoio social e pessoal). 

 

      

 

 

 

Em termos de análise sociodemográfica do grupo, há uma preponderância de elementos 

femininos (57%), e maioritariamente no escalão etário entre os 51 e os 60 anos (43%). 
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Em termos de área de residência, a maioria dos elementos deste grupo reside fora da 

cidade do Porto, como se pode comprovar no gráfico seguinte. Quatro pessoas residem 

nos concelhos limítrofes, e apenas dois elementos são do Centro Histórico do Porto. 
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No que concerne à situação profissional, apenas um utente encontra-se inserido no 

mercado de trabalho, e os restantes estão desempregados e/ou reformados.  

 

Apesar do número reduzido de elementos do grupo, estes apresentam diversas 

competências e disponibilidades, apresentadas visualmente no gráfico que se segue. Há 

uma diferença de género, com os elementos do sexo feminino a demonstrar maior 

disponibilidade e aptidão para o acompanhamento pessoal e social, e os elementos do 

sexo masculino mais vocacionados para as pequenas reparações e para as áreas de 

carpintaria e pichelaria.  
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3 – Serviço Social 
 

 

O objetivo principal desta área consiste em prevenir e combater as principais 

manifestações do fenómeno da exclusão social, salvaguardando a dignidade humana e 

contribuindo para o bem-estar físico, social e emocional da população.  

Sendo a valência mais antiga do CSPSN, a área do Serviço Social tem-se desdobrado, 

ao longo dos anos, em múltiplas respostas direcionadas para colmatar as lacunas de 

apoio social sentidas na comunidade envolvente, numa intervenção focada em diminuir 

a desigualdade social, a exclusão e as fragilidades sociais da população.  

Atualmente este grande domínio de intervenção contempla diversas respostas sociais: 

 Atendimento geral à população (informação, acompanhamento e 

encaminhamento); 

 Gabinete de Atendimento Local (em parceria com a Segurança Social); 

 Centro de Distribuição de Géneros Alimentares; 

 Atendimento/acompanhamento à população Sem-Abrigo (no âmbito da 

Estratégia Nacional para integração de pessoas sem-abrigo); 

 Acompanhamento ao Refeitório Social 

 

 

3.1 – Atendimento Geral à População 

 

O atendimento geral à população, que ocorre às terças-feiras à tarde, destina-se a prestar 

um acompanhamento personalizado à situação social dos utentes e/ou respetivos agregados 

familiares, bem como a facultar todo o tipo de informações e apoios específicos, 

nomeadamente ao nível do encaminhamento para outras instituições e/ou respostas 

sociais.  

3. SERVIÇO SOCIAL 

3.1 Atendimento Geral à População 
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Durante o ano de 2019 foram efetuados 118 atendimentos completos e 220 

atendimentos meramente informativos, quando apenas se responde a uma questão 

pontual, sem necessidade de maior acompanhamento. Estes dados apresentam-se 

seguidamente, de acordo com a dispersão mensal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 – Gabinete de Atendimento Local 

 

Para intervir é necessário conhecer. Só se pode conhecer se se estiver próximo. 

Conhecer o cliente, a sua família, as suas relações de amizade e vizinhança, o meio 

envolvente. Esta é a mais valia deste gabinete, pois é através do conhecimento real e 

concreto da situação-problema que o Assistente social progride na intervenção. É 

fundamental conhecer para atuar, proporcionando uma intervenção muito mais eficaz e 

eficiente. 

Este conhecimento deve ser entendido como “um processo de elaboração e 

sistematização de informação que implica conhecer os problemas e necessidades 

dentro de um determinado contexto, as suas causas e a evolução ao longo do tempo, 

assim como os factores condicionantes e de risco e as suas tendências previsíveis; 

Atendimentos 

Janeiro 11 

Fevereiro 16 

Março 15 

Abril 12 

Maio 13 

Junho 9 

Julho 8 

Agosto 7 

Setembro 7 

Outubro 5 

Novembro 7 

Dezembro 8 

TOTAL 118 

Atendimentos informativos 

Janeiro 41 

Fevereiro 43 

Março 11 

Abril 21 

Maio 36 

Junho 27 

Julho 15 

Agosto 22 

Setembro 33 

Outubro 29 

Novembro 18 

Dezembro 27 

TOTAL 323 

3.2 Gabinete de Atendimento Local 
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permitindo uma discriminação dos mesmos, consoante a sua importância, com vista ao 

estabelecimento de prioridades e estratégias de intervenção, de forma que se possa 

determinar de antemão o seu grau de viabilidade e eficácia, considerando tanto os 

meios disponíveis, como as forças e actores sociais envolvidos nas mesmas” (Idánez e 

Ander-Egg; 2007: 27). 

Para um bom conhecimento da realidade social é imperioso a utilização de métodos e 

técnicas adequados à realidade. As técnicas mais utilizadas no centro social, no âmbito 

do Serviço social e concretamente no Gal, é a entrevista e a visita domiciliária. 

A entrevista é um instrumento essencial para a recolha de informação e um meio para 

desenvolver a relação interpessoal. A entrevista, no âmbito do acompanhamento social, 

tem sempre dois momentos: 

- De avaliação e diagnóstico, que tem como objetivo a avaliação da 

situação/problema, das suas causas e consequências. 

- De acompanhamento, tem como objetivo definir com o utente/cliente o plano 

de intervenção e o seu acompanhamento, deteção de dificuldades e avaliar as suas mais 

valias. 

A planificação destes momentos é fundamental, pois só assim permite um 

conhecimento abrangente, ou seja, possibilita o conhecimento das várias dimensões 

envolventes ao utente, nomeadamente: família, habitação, socioeconómica, escolar, 

saúde e a deteção rigorosa da situação/problema para, na etapa seguinte possibilitar a 

definição da melhor estratégia a definir, permitindo uma intervenção efetivamente 

eficaz e promotora de mudança.  

Na nossa instituição, de forma geral, e em particular no Gal, o acompanhamento social 

utiliza com muita frequência a técnica da visita domiciliária, pois permite um 

conhecimento muito mais objetivo das condições habitacionais do meio envolvente, 

hierarquia familiar, das dinâmicas e interações familiares. 

Um fator essencial ao rigor, ao qual a intervenção social deve estar associada, são os 

registos e relatório técnicos de todas as dinâmicas, e compromissos que são assumidos 

pelas duas partes, para que a intervenção se apresente dinâmica e possibilite as 

mudanças pretendidas.  
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Durante o ano de 2019, foram acompanhados, em contexto do GAL, 22 agregados 

familiares, num total de 36 indivíduos, o que se operacionalizou em 111 atendimentos e 

43 visitas domiciliárias, distribuídas temporalmente conforme se pode verificar nos 

quadros seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise sociodemográfica do total de beneficiários desta resposta permite identificar 

uma prevalência do sexo feminino (67%) numa população notoriamente pautada pelo 

envelhecimento (42% dos utentes têm idade superior a 65 anos), e com vivências 

maioritariamente isoladas (41%).  

 

feminino 
67% 

masculino 
33% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANDO AO 
GÉNERO 

Atendimentos informativos 

Janeiro 3 

Fevereiro 2 

Março 3 

Abril 4 

Maio 4 

Junho 2 

Julho 6 

Agosto 1 

Setembro 6 

Outubro 5 

Novembro 3 

Dezembro 4 

TOTAL 43 

Atendimentos 

Janeiro 15 

Fevereiro 6 

Março 14 

Abril 7 

Maio 11 

Junho 6 

Julho 5 

Agosto 7 

Setembro 13 

Outubro 12 

Novembro 7 

Dezembro 8 

TOTAL 111 

Visitas domiciliárias 

Janeiro 5 

Fevereiro 3 

Março 6 

Abril 3 

Maio 4 

Junho 4 

Julho 5 

Agosto   

Setembro 3 

Outubro 6 

Novembro 3 

Dezembro 1 

TOTAL 43 
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Em termos de habilitações, é uma população com níveis de escolaridade bastante 

baixos, a maioria ao nível do 1º ciclo do ensino básico (33%). Apenas três indivíduos 

(8,33%) concluíram o ensino secundário, e é de realçar a existência de três elementos 

sem frequência escolar (8,33%).  

0 2 4 6 8 10

11 a 20 anos

21 a 30 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

61 a 70 anos

71 a 80 anos

81 a 90 anos

91 a  100 anos

DISPERSÃO DOS UTENTES POR ESCALÃO ETÁRIO 

9 

6 

4 
3 

Família unipessoal Família
monoparental

Família nuclear Família Alargada

Dispersão dos utentes quanto ao tipo 
de agregado familiar 



Relatório de Atividades 2019    

60 
 

 

 

No que concerne à ocupação profissional, verificamos que a maioria dos elementos são 

reformados (61%), seguindo-se os desempregados (19%).  

Apenas dois elementos estão inseridos no mercado de trabalho (6%), e cinco 

frequentam ainda o ensino (14%).  

 

 

Estes valores repercutem-se ao nível da fonte de rendimentos, com a maioria da 

população (72%) a ser beneficiária de apoios sociais.  

0 2 4 6 8 10 12 14

S/  frequência escolar

Ensino Básico - 1º ciclo incompleto

Ensino Básico - 1º ciclo completo

Ensino Básico - 2º ciclo completo

Ensino Básico - 3º ciclo incompleto

Ensino Básico - 3º ciclo completo

Ensino Secundário - completo

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO 
GRAU DE ESCOLARIDADE 

0 5 10 15 20 25

Reformado

Trabalhador por conta de outrém

Desempregado

Estudante

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À 
ATIVIDADE PROFISSIONAL 
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No entanto, não podemos deixar de realçar o facto de três elementos (8,33%) não 

usufruírem de qualquer subsídio, com o impacto que isso detém ao nível de 

dependência e dificuldades de subsistência. 

No domínio habitacional, verificamos que a maioria destes agregados residem em 

habitações alugadas (91%), sendo a maior parcela de senhorios particulares (59%), e o 

restante corresponde a habitação social camarária (32%).   

 

 

0 5 10 15 20 25

Trabalho

Reforma

Sem rendimento próprio

Sem rendimento (estudante)

RSI

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À FONTE 
DE RENDIMENTO PRINCIPAL 

Senhorio 
particular 

59% 

Câmara 
Municipal do 

Porto 
32% 

Habitação 
própria 

9% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À 
PROPRIEDADE DA HABITAÇÃO 
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 Cruzando este dado com as questões da habitabilidade e salubridade dos espaços 

domésticos, é preocupante o facto de 32% dos beneficiários desta resposta residirem em 

habitações bastante degradadas, com implicações ao nível do seu estado de saúde.  

Os principais problemas no domínio da saúde manifestados por este grupo de utentes 

são  problemas cardíacos, oncológicos, respiratórios, de ossos e de foro psiquiátrico.  

 

 

Bom 
23% 

Razoável  
45% 

Mau 
32% 

DISPERSÃO DOS AGREGADOS QUANTO AO ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO DA HABITAÇÃO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Problemas circulatórios

Endocrinologia (Tiróide)

Nefrologia

Demência

Diabetes

Obesidade

Problemas ginecológicos

Dependências

Problemas respiratórios

Problemas de foro psiquiátrico

Problemas de ossos

Doença oncológica

Problemas cardíacos

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DOS 
UTENTES 
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As principais despesas dos agregados familiares prendem-se com as necessidades 

básicas, como a renda da casa, a alimentação, a medicação, ou as despesas fixas de água 

e luz.  

 

No cômputo geral, no que concerne às principais problemáticas que afetam estes 

agregados, e as quais carecem de respostas concretas no sentido de as minimizar, 

destacam-se os problemas de saúde e de envelhecimento, as dificuldades financeiras, 

quer devido aos parcos rendimentos, quer à situação profissional, e finalmente o 

isolamento e as dinâmicas familiares deficitárias.  

 

No desenvolvimento destas intervenções sociais, tem sido fundamental o trabalho em 

parceria com diversas instituições locais, sejam estas parcerias formais (Segurança 

Social, Mundo a Sorrir, Centro Social e Paroquial de Nossa Srª da Vitória) ou informais 

(Médicos do Mundo, Hospitais, Farmácias, Câmara Municipal do Porto, IEFP, DREN, 

0 2 4 6 8 10 12 14

Renda de casa

Água e luz

Medicação / ajudas técnicas

Alimentação (dieta)

DISPERSÃO DOS AGREGADOS FAMILIARES QUANTO 
ÀS PRINCIPAIS DESPESAS MENSAIS 

0 5 10 15 20

Isolamento

Dinâmicas familiares deficitárias

Envelhecimento

Desemprego

Rendimentos insuficientes

Saúde

DISPERSÃO DOS AGREGADOS FAMILIARES 
QUANTO ÀS PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS  
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PSP, Equipamentos de saúde, Paróquia). Só através de uma intervenção 

interinstitucional e multidisciplinar se consegue abarcar várias áreas e diminuir as 

fragilidades sociais dos indivíduos, nos seus múltiplos contextos.  

 

3.3 – Centro de Distribuição de Géneros Alimentares 

 

O centro de Distribuição de Géneros alimentares é uma resposta crucial no apoio aos 

agregados familiares residentes na comunidade envolvente, e que apresentam uma 

situação de vulnerabilidade económica, e consiste na entrega de bens alimentares, vulgo 

cabaz alimentar, de forma a minorar este peso no orçamento familiar.  

Para o funcionamento desta valência é fundamental a parceria com o Banco Alimentar 

contra a fome, do qual provêm a maioria dos produtos entregues, que se traduz em 

cabaz mensal de produtos não perecíveis e cabaz de frescos.  

O cabaz alimentar é ainda complementado com os donativos alimentares e de higiene 

pessoal e casa do Continente da Foz. 

O processo de seleção das famílias, da gestão dos bens alimentares e o preenchimento 

dos formulários específicos exigem um trabalho rigoroso, com base em diversos 

critérios. A atribuição de cabaz alimentar às famílias depende, necessariamente, de um 

conjunto de fatores que justifiquem uma situação de carência: número e composição do 

agregado familiar (idades, ocupação, problemas de saúde), os rendimentos mensais, as 

despesas mensais, os endividamentos, entre outros.  

A conjugação destes diversos fatores determina a capitação e o deferimento do apoio 

prestado, quer no que diz respeito ao período de duração, quer no que concerne à 

quantidade disponibilizada.  

 

Durante o ano de 2019, foram apoiados 30 agregados familiares, num total de 60 

indivíduos beneficiários, num universo de 341 cabazes entregues, dispersos 

mensalmente conforme o quadro seguinte.  

 

 

3.3 Centro de Distribuição de Géneros Alimentares 
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É notório o contínuo decréscimo dos agregados familiares que usufruem desta resposta, 

(no triénio 2017-2019 passou de 37 para 30), números que demonstram não apenas o 

decréscimo populacional sentido nesta área da cidade, mas também refletem uma 

alteração das condições socioecónomicas da família (acesso a prestação social, acesso a 

emprego, entre outras).  

Da análise da população abrangida, em termos de género, denota-se uma ligeira maioria 

de indivíduos do sexo feminino, conforme se pode verificar no gráfico seguinte.   

 

Feminino 
53% 

Masculino 
47% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO 
GÉNERO 

Cabazes alimentares 

Janeiro 15 

Fevereiro 46 

Março 45 

Abril 37 

Maio 23 

Junho 44 

Julho 21 

Agosto 5 

Setembro 22 

Outubro 31 

Novembro 21 

Dezembro 31 

TOTAL 341 
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Em relação ao escalão etário, apesar da larga amplitude da escala, entre os 0 e os 90 

anos, podemos identificar que temos uma notória prevalência de adultos, nas faixas 

etárias entre os 51-60 anos (23%) e os 41-50 anos (17%). Há também um elevado 

número de jovens, entre os 11-20 anos (18%). São essencialmente agregados não 

singulares, de pessoas ainda em idade ativa mas afastados do mercado de trabalho, o 

que implica maior fragilidade económica, e com jovens ainda dependentes do apoio 

familiar.  

 

A análise dos dados referentes aos agregados familiares apoiados por esta resposta 

permite-nos identificar um número bastante alto de beneficiários a viver isoladamente 

(40%), aos quais se seguem as famílias nucleares (27%) e monoparentais (23%).  
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Dez destes agregados vivem atualmente em habitações degradadas (33%), sendo que a 

maioria (40%) reside em habitações de conservação moderada.  

 

 

O gráfico seguinte demonstra ser uma população de baixo nível escolar, 

maioritariamente ao nível do 1º ciclo (43%), e com um número residual de pessoas com 

habilitações ao nível do ensino secundário.  

 

 

Boa 
27% 

Razoável 
40% 

Degradada 
33% 

DISPERSÃO DOS AGREGADOS QUANTO AO ESTADO 
DE CONSERVAÇÃO DA HABITAÇÃO 
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Analfabeto

Sem frequência escolar - menor

Ensino Básico - 1º ciclo a frequentar

Ensino Básico - 1º ciclo completo

Ensino Básico - 2º ciclo a frequentar

Ensino Básico - 2º ciclo completo

Ensino Básico - 3º ciclo a frequentar

Ensino Básico - 3º ciclo completo

Ensino Secundário - a frequentar

Ensino Secundário - completo

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
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Em relação à situação profissional, a maioria dos beneficiários (35%) apresenta uma 

situação de desemprego, com um longo período de inatividade, com escolaridade baixa, 

expectativas reduzidas e desmotivação. Os pensionistas abrangem um número 

significativo (30%), com pensões baixas, e as famílias alicerçam o suporte financeiro 

nesse rendimento. 

Contamos apenas com sete indivíduos em situação laboral que trabalham por conta de 

outrém (11,6%). 

 

 

Ao nível dos rendimentos, um número significativo (30%) beneficia de pensão 

(invalidez ou velhice) que se traduz na fonte de rendimentos da família. Seguidamente, 
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apresenta-se um grande número de beneficiários que não tem qualquer tipo de 

rendimento dado que é menor e/ou estudante. Os beneficiários da prestação de 

Rendimento Social de Inserção também apresentam uma grande representatividade 

(21,66%). 

 

 

Continuamos a manter agregados familiares com capitação mensal baixa, o que se 

traduz numa maior dificuldade em aceder a bens de primeira necessidade. Esta situação 

pressupõe uma gestão equilibrada de recursos mas exige também a necessidade de 

recorrer a benefícios e apoios sociais. Existem dois agregados que têm uma capitação 

negativa, que recorrem a subsídios de ação social da segurança social. Grande parte dos 

nossos beneficiários acedem a apoios de outra natureza, como medicação, através da 

articulação com o Centro Social da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e Médicos do 

Mundos. 
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Dos 30 famílias beneficiárias, registam-se 22 que apresentam despesas elevadas ao nível 

da habitação (renda, eletricidade e luz) (73%), seguidamente da área da saúde, com  

necessidade para adquirir medicação para doenças crónicas (20%); despesas estas que 

são basilares para a qualidade de vida destes utentes. 

 

Os principais problemas que a nossa população apresenta são dependências (alcoolismo 

e estupefacientes), sendo que a maior parte estão a cumprir programas terapêuticos em 

unidades de saúde especializadas. A seguir, temos uma população idosa que apresenta 

dificuldades na sua locomoção, o que se revela incapacitante ao nível das atividades de 

vida diárias.  
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Finalmente, o último gráfico apresentado refere que os principais problemas da 

população são os de natureza económica dadas as elevadas despesas mensais face aos 

rendimentos, a saúde que se revela cada vez mais incapacitante, seguida das situações 

de desemprego, maioritariamente de longa duração, e os problemas de ordem familiar 

(distanciamento, conflitos). 

A resposta do centro de distribuição de bens alimentares revela-se importante para as 

famílias da comunidade, atendendo às graves situações económicas e auxiliando assim a 

satisfazer as necessidades básicas. 

Esta resposta exige cada vez mais um trabalho de proximidade com as famílias com o 

objetivo de, em conjunto, apoiar a definição/concretização do seu projeto de vida 

individual e/ou familiar. Privilegia a aquisição/desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais – gestão do orçamento doméstico, competências parentais, gestão de 

conflitos familiares, estratégias de acesso ao mercado de trabalho. 

O objetivo central desta resposta é garantir a autonomização das famílias, pelo que o 

trabalho multidisciplinar e interinstitucional é fundamental.  

Recorremos com regularidade a parceiros privados e/ou públicos sendo que se 

destacam: 

- União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória; 

 - Segurança Social, Equipas RLIS e Protocolo RSI; 

 - Banco Alimentar contra a Fome; 

 - Sonae – Modelo Continente da Foz; 

 - Associação Social e Cultural de S. Nicolau; 

Económicas; 60; 
52% 

Desemprego; 21; 
18% 

Saúde; 29; 25% 

Familiares; 5; 5% 

DISPERSÃO DOS UTENTES POR PRINCIPAIS 
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 - Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Vitória; 

 - Médicos do Mundo; 

 - Hospitais da Área Metropolitana do Porto; 

 - Centros de saúde; 

 - Mundo a Sorrir; 

 - Policiamento de Proximidade. 

 

 

 

3.4 – Atendimento/Acompanhamento à População Sem-Abrigo 

 

O CSPSN mantém a parceria com a Rede Interinstitucional de Apoio aos sem-abrigo 

que agrega diversas instituições públicas e privadas, profissionais de diversas áreas e 

recursos que definem e implementam diversas medidas de apoio aos sem-abrigo na 

cidade do Porto. Em 2019, assumimos a gestão de 37 processos sociais de pessoas com 

percurso de sem-abrigo as quais são apoiadas na satisfação das necessidades básicas, 

quer ao nível do alojamento, alimentação, saúde, registo civil, acesso a 

prestações/direitos, formação, emprego, entre outros. 

O acompanhamento social a esta população exige um trabalho contínuo, moroso, 

pautado pela relação empática técnico-utente no sentido de se inverter o percurso de 

sem-abrigo que absorve muitas ruturas e frustrações difíceis de contrariar e combater, o 

que inviabiliza muitas vezes a garantia da autonomização e inversão da pobreza e 

exclusão social. 

Este trabalho social pressupõe uma articulação muito próxima com diversas entidades 

públicas e privadas, nas quais se destacam a Segurança Social, diversos centros de 

alojamento temporário, hospitais e centros de saúde, Instituto de emprego e formação 

profissional, entre outros. Ao nível da gestão de processo social, mantemos o acesso à 

aplicação informática da Segurança Social, que permite atualização/registo de todos os 

procedimentos relativos ao processo familiar: diagnóstico social, percurso de vida, áreas 

de exclusão, projeto de vida, diligências, elaboração de contrato de inserção, assim 

como elaboração de propostas de apoio económico. 

3.4 Atendimento/Acompanhamento à População Sem-Abrigo 
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No ano de 2019, realizamos um total de 323 atendimentos, em contexto de gabinete, 

previamente marcados, mas aos quais acrescem os diversos atendimentos em que o 

utente surge no CSPSN sem atendimento previsto, ou contactos em contexto de 

rua/local onde pernoita.  O atendimento realiza-se à segunda-feira das 9:30 às 12:30. 

 

 

 

 

Acompanhamento - Sem-Abrigo 

Janeiro 41 

Fevereiro 43 

Março 11 

Abril 21 

Maio 36 

Junho 27 

Julho 15 

Agosto 22 

Setembro 33 

Outubro 29 

Novembro 18 

Dezembro 27 

TOTAL 323 

 

Esta resposta de apoio social acompanhou 37 indivíduos, sendo que apenas um é de 

sexo feminino. É notório que o fenómeno dos sem-abrigo abrange mais as pessoas de 

sexo masculino, muitas vezes relacionado com as próprias dinâmicas familiares e 

sucessivos afastamentos das redes de sociabilidade.   
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Ao nível das idades, acompanhamos um maior número de pessoas com idade entre os 

51-60 anos (38%), seguido dos 61-70 anos (30%). Nesta faixa etária, a maior parte dos 

beneficiários não conseguirá integrar o mercado de trabalho apesar das medidas do 

IEFP e da integração de alguns utentes em formação e contratos CE+. 

 

Temos articulado com a plataforma “+ emprego”, resposta criado no âmbito da 

estratégia dos sem-abrigo, que tem como objetivo a integração no mercado de trabalho 

da população sem-abrigo. Estabelece com os beneficiários uma relação de proximidade 

de análise das potencialidades de cada um e uma articulação com as empresas. 

Em termos de nacionalidade, a grande parte de utentes (84%) são de nacionalidade 

Portuguesa, sendo de 6 que são de nacionalidade estrangeira e, desses, 3 detêm 

processos complexos ao nível da atribuição de título de residência por parte do SEF. 

Feminino; 1; 
3% 

Masculino; 36; 
97% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO GÉNERO 
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Em relação à situação profissional, a maioria dos nossos utentes (75%) apresentam uma 

situação de desemprego de longa duração. 

Os quatro pensionistas que acompanhamos detém pensões muito baixas incapazes de 

suportar as suas despesas mensais. 

Contamos com quatro senhores integrados no mercado de trabalho, ainda que com 

vínculo recente, e equaciona-se a sua futura autonomização dos serviços de apoio social. 

 

Ao nível da fonte de rendimentos, destaca-se que a maioria (59,4%) recebe apoios 

sociais, especificamente Rendimento Social de Inserção, que se revela manifestamente 

insuficiente para custear as despesas mensais. Seguidamente, surgem 6 beneficiários 

0 5 10 15 20 25 30 35

Portugal

Senegal

Guiné

Marrocos

Brasil

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO 
À NACIONALIDADE 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[VALOR]; 
[PERCENTAGEM

] 

Pensionista; 4; 
11% 

Trabalhador por 
conta de 

outrém; 4; 11% 
A frequentar 

formação; 1; 3% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL 
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(16%) que não dispõem de qualquer tipo de rendimento, usufruindo de apoios 

institucionais capazes de garantir a sua sobrevivência (alimentação, alojamento, saúde). 

 

A intervenção que tem sido realizada conseguiu integrar ao nível de alojamento cerca de 

33 utentes em centro de alojamento temporário, quarto e casas alugadas. Apenas quatro 

utentes estão em situação de rua, sendo que apesar das diversas tentativas de integração 

não se conseguiu a sua adesão/permanência.  

 

 

A maioria da população em acompanhamento sofre grandes momentos de isolamento, 

pelo que se privilegia a integração em atividades ocupacionais/comunitárias 

dinamizadas pela instituição. De facto, a grande parte dos beneficiários (81%) não 

apresenta retaguarda familiar o que se traduz em períodos de grande solidão.  

0 5 10 15 20 25

RSI

Sem rendimentos

Pensão/reforma

Bolsa formação

Rendimento do trabalho

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À 
FONTE DE RENDIMENTO 

Casa; 6; 16% 

Quarto; 25; 68% 

Rua; 4; 11% 

Equipamento 
social; 2; 5% 

DISPERSÃO DOS UTENTES POR TIPO DE HABITAÇÃO 
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As dependências (alcoolismo e toxicodependência) continuam a estar muito presentes 

na nossa população, sendo que alguns casos não aderem a programa terapêutico. As 

perturbações emocionais são também muito evidentes. Assim, conclui-se que a 

fragilidade ao nível da saúde, que é tão evidente nos nossos utentes, dificulta a garantia 

de autonomização e inversão deste percurso de exclusão social. 

 

Os beneficiários apresentam como problemas principais os de ordem económica, 

resultado de baixos rendimentos provenientes de pensões ou subsídios, e das situações 

de desemprego que afetam 76% deste grupo de indivíduos. 

Sim; 7; 19% 

Não; 30; 81% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À EXISTÊNCIA 
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A população sem-abrigo vive situações de pobreza e exclusão social extremas, que 

exigem intervenção concertada e multidisciplinar, persistente e prolongada no tempo. A 

acumulação de diversos fatores – económico, saúde, familiar/relacional, habitacional - 

dificulta a inversão destes processos de pobreza e exclusão social. 

O nosso desafio de combater estes processos de pobreza e exclusão é exigente. Exige 

cada vez mais a definição de modelos de intervenção assentes em proximidade, 

participação/implicação, parcerias e diálogo interinstitucional. 

São parceiros institucionais todas as instituições envolvidas na rede de apoio aos sem-

abrigo (Segurança Social, Albergues Noturnos, Médicos do Mundo, AMI, Casa da Rua, 

entre outras). 

 

 

3.5 – Acompanhamento à População do Refeitório Social 

 

Durante o ano 2019, mantivemos o acompanhamento social aos beneficiários do 

refeitório social da Ordem de S. Francisco que integra pessoas em situação de sem-

abrigo e população carenciada. 

Desde Outubro de 2018, que estabelecemos uma parceria formal com a referida Ordem, 

com a assinatura de protocolo. 
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3.5 Acompanhamento à População do Refeitório Social 
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Neste primeiro ano não se conseguiu implementar o regulamento interno na sua 

totalidade, dado que, promover mudanças num espaço que durante muitos anos primou 

por valores de assistencialismo e em regime de porta aberta que acolhia todas as pessoas 

que procuravam se alimentar, não tem sido tarefa fácil. Temos vindo a consciencializar 

para futuras alterações e gradualmente temos analisado diversas situações e orientado 

para outras respostas. 

Conseguimos em 2019 fazer registo de todos os beneficiários que fazem as refeições 

diárias com capacidade para 40 pessoas através de lista de presença. No entanto, 

diariamente surgem no refeitório diversas situações com quadro de grande 

vulnerabilidade socioeconómica, a residir em contexto de rua, que estão afastadas das 

instituições sociais e sem acompanhamento social. 

A população do refeitório beneficia de atendimento social definido à quinta-feira de 

manhã, nas instalações do centro social, e de atendimentos no espaço do refeitório de 

duas a três vezes por semana.  

Durante o ano de 2019, foram realizadas 130 visitas ao espaço do refeitório, dispersas 

mensalmente da seguinte forma:  

 

Apoio refeitório 

Janeiro 10 

Fevereiro 12 

Março 12 

Abril 9 

Maio 12 

Junho 11 

Julho 10 

Agosto 14 

Setembro 9 

Outubro 10 

Novembro 9 

Dezembro 12 

TOTAL 130 
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No âmbito do refeitório social, foram acompanhados, em 2019, 40 beneficiários deste 

serviço, 80% do sexo masculino e 20% do sexo feminino, sendo a maioria (92%) de 

nacionalidade portuguesa.  

 

 

 

Já no que concerne ao escalão etário, a maioria destes beneficiários situam-se no 

intervalo entre os 51 e os 60 anos (47,5%), e entre os 41 e os 50 anos (22,55), ou seja, 

uma população ainda em idade ativa.  

Feminino; 8 

Masculino; 
32 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO AO GÉNERO 

Portuguesa; 
37; 92% 

Ucraniana; 3; 
8% 

DISPERSÃO DOS UTENTES QUANTO À 
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A análise dos quadros seguintes permite verificar que é uma população com baixos 

níveis de escolaridade, (a maioria detém apenas o 1º ciclo do ensino básico, 62,5%, e 

três elementos não possuem qualquer nível de certificação), afastada do mercado de 

trabalho, e cuja fonte principal de rendimento, são as pensões sociais (55%), ou o RSI 

(32,5%).  
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Não podemos deixar de salientar o facto de 5 indivíduos não beneficiarem de qualquer 

apoio social, com as devidas implicações subjacentes ao nível da capacidade de 

subsistência.  

Paralelamente, esta população acumula percursos e vivências de grande fragilidade e 

isolamento social. Se atentarmos no próximo gráfico, em 90% dos casos não existe 

retaguarda familiar.  

Desempregado; 
18; 45% 

Pensionista; 22; 
55% 
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Os principais problemas de saúde sentidos por esta população prendem-se com as 

dependências (47,5%), seja de álcool ou drogas,  e com questões de foro psiquiátrico 

(22,5%), muitas destas vividas cumulativamente.  

 

 

Das principais problemáticas que afetam este grupo de indivíduos ressaltam, na linha de 

tudo o que foi exposto, os problemas económicos, a solidão, o desemprego e os 

problemas de saúde.  

Sim; 4; 10% 

Não; 36; 90% 
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A questão da habitação, apesar de não ser a mais enunciada, é igualmente preocupante, 

se atentarmos que existem ainda 10 indivíduos, do grupo de elementos que frequentam 

o refeitório social, que se encontram presentemente na rua, apesar das múltiplas 

diligências realizadas no sentido de alterar esta situação.  

 

 

 

Foi definido, no âmbito do protocolo instituído, a necessidade de fomentar a realização 

de algumas atividades de desenvolvimento pessoal e social, que conferissem novas 
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competências sociais a este grupo de utentes, e promovessem a participação e interação 

social. Nesse âmbito, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

 

 

O funcionamento desta resposta depende do trabalho multidisciplinar em estreita 

parceria com diversas entidades, nomeadamente: Venerável Ordem Terceira de S. 

Francisco, Segurança Social, Médicos do Mundo, Albergues Noturnos do Porto, União 

de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Centros de Saúde locais, Unidade de 

alcoologia, Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Vitória, AMI, Casa da Rua.  

 

 

 

4 - Psicologia 
 

 

A área da Psicologia compreende três respostas diferenciadas, todas no âmbito da 

intervenção psicológica, com o propósito da criação de momentos de apoio e interajuda, 

promovendo o desenvolvimento social e pessoal dos indivíduos, bem como um apoio 

específico ao nível do seu percurso académico.  

 Consulta de Psicologia 

 Orientação Vocacional 

 Apoio à Transição escolar 

Atividade Data 

 

Local  

Parcerias 

Participantes 

Jantar de Páscoa do CCD 30 Março CCD 30 

Vamos fazer juntos a árvore de natal 2, 9, 16 

Dezembro  

CSPSN 9 

Jantar de Natal CCD 17 Dezembro CCD 20 

Diversas atividades comunitárias promovidas 

pelo centro social – Convívio de natal, 

Páscoa, Projeto Porto é Lindo, caminhadas 

 CSPSN Vários 

4. PSICOLOGIA 
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Segue-se uma apresentação detalhada de cada uma das respostas enunciadas. 

 

4.1 – Consulta de Psicologia 

 

Consideramos que a Consulta de Psicologia continua a ser uma mais-valia da nossa 

instituição uma vez que é uma intervenção de caracter único na zona geográfica em que 

estamos inseridos. Para além de ser um serviço procurado pela população local é 

também percecionado como um complemento fundamental ao trabalho realizado pelas 

psicólogas do agrupamento escolar local, complementando a sua intervenção e atuando 

de forma sistémica com as famílias das crianças e adolescentes. 

Mais uma vez foi notado um decréscimo em relação ao número de clientes em 

acompanhamento (40 em 2018 e 37 em 2019) e em relação ao número de consultas (510 

consultas em 2018 e 395 em 2019) facto que julgamos poder estar relacionado com a 

diminuição da população do Centro Histórico e, consequentemente, do número de 

alunos que frequentam as escolas mais próximas do Centro Social. Também sentimos 

alguma desresponsabilização de alguns utentes em relação às consultas faltando aos 

agendamentos, facto que pode também explicar esta diminuição no número de 

consultas. 

Assim, em 2019 foram acompanhadas em Consulta de Psicologia 37 utentes, cujas 

consultas se distribuíram da seguinte forma ao longo dos meses: 

Consultas de Psicologia 

Janeiro 25 

Fevereiro 50 

Março 44 

Abril 36 

Maio 38 

Junho 18 

Julho 18 

Agosto 17 

Setembro 23 

Outubro 42 

Novembro 50 

4.1 Consulta de Psicologia 
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A análise dos dados sociográficos dos utentes desta resposta permite verificar uma 

equiparação na frequência em termos de género, mas com uma prevalência da 

população mais jovem, na faixa etária compreendidas entre os 11 e os 20 anos (41%) e 

nas crianças até 10 anos (22%). 

 

Feminino 
51% 

Masculino 
49% 

DISPERSÃO DE UTENTES QUANTO AO 
GÉNERO 

Dezembro 34 

TOTAL 395 
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Estes valores estão correlacionados com o gráfico seguinte, nomeadamente quanto ao 

responsável pelo encaminhamento para consulta, com maior incidência nos 

encarregados de educação e nos técnicos do agrupamento de escolas, responsáveis por 

diversas sinalizações destes casos.  

 

O terceiro maior valor corresponde às situações em que são os próprios indivíduos, 

neste caso, adultos, que tomam a iniciativa de procurar acompanhamento psicológico, 

como forma de promover o seu bem-estar psicológico e social.  

Não obstante, continua a ter um peso significativo o encaminhamento por parte de 

técnicos de outras instituições, que realizam um trabalho em parceria com o CSPSN, 
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nomeadamente a CPCJ, a Junta de Freguesia e, tal como acima mencionado, o 

Agrupamento de escolas/Gabinete de Intervenção Social.  

 

No que respeita às principais problemáticas que afetam os utentes desta resposta, 

evidenciam-se as perturbações emocionais (24%), as perturbações de 

ansiedade/depressão (22%) e os problemas de foro comportamental (16%).  

Surgem igualmente com algum destaque, nomeadamente no caso dos jovens estudantes, 

problemas relacionados com problemas educativos (8%) e dificuldades de 

aprendizagem (5%).  

No decorrer do acompanhamento destes processos é fundamental a intercooperação 

entre o Centro Social e diversas entidades, nomeadamente: 

 - Agrupamentos de Escolas/Gabinete de Intervenção Social (GIS); 

 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ)/Tribunais; 

 - Técnicos de instituições locais; 

 - Técnicos de saúde (Médicos de Família, Enfermeiros, Terapeutas da Fala); 

 - Polícia de proximidade; 

 - Encarregados de Educação/outros familiares; 

 - Outros técnicos do CSPSN. 
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4.2 – Orientação vocacional 

 

O objetivo desta resposta incide em prestar apoio aos adolescentes/jovens no seu 

percurso escolar, nomeadamente nas situações em que têm que realizar opções 

formativas. No entanto, no âmbito do próprio contexto escolar é realizado um trabalho 

similar, pelo SPO, serviço de Psicologia de Orientação. 

Durante o ano de 2009 não registamos nenhuma procura desta resposta, facto ao qual 

não é alheio o serviço realizado pelo SPO, bem como o acesso à informação por outras 

vias, principalmente através da internet.  

No entanto, continuaremos a disponibilizar este apoio a quem dele necessitar.  

 

 

4.3 – Apoio à transição escolar 

 

No ano de 2019 o Apoio à Transição para o 2º ciclo manteve-se como um objetivo do 

nosso Plano de Atividades uma vez que se trata de um serviço que tem sempre um 

retorno positivo da parte do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, bem como 

das crianças abrangidas. O seu objetivo é preparar as crianças que frequentam o 4º ano e 

os pais para as principais mudanças que advêm da transição para o 2º ciclo. De um 

modo geral qualquer mudança provoca alguma ansiedade e, neste sentido, estas sessões 

possibilitam esclarecer dúvidas, eliminar medos infundados e dotar as crianças e seus 

pais de mais competências para lidar com as coisas novas. 

O nosso parceiro nesta área de intervenção é o Agrupamento de Escolas Rodrigues de 

Freitas. Este ano, ao contrário do ano transato, o agrupamento apenas se mostrou 

disponível para realizarmos as sessões na Escola EB1 de S. Nicolau, alegando que na 

EB1 da Bandeirinha a psicóloga do agrupamento iria assegurar este serviço. Sabemos 

4.2 Orientação vocacional 

4.3 Apoio à transição escolar 
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que este serviço tem características distintas da intervenção que desenvolvemos, que o 

número de sessões é inferior e que não é tão abrangente mas, obviamente, fomos de 

encontro às determinações superiores. 

Assim, as Sessões de Apoio à Transição Escolar decorreram apenas na EB1 de S. 

Nicolau, entre 24 de Abril e 29 de Maio de 2019, e envolveram cinco alunos (os únicos 

que compunham a turma do 4º ano desta escola) sendo dois do sexo feminino e três do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Dinamização Económica 
 

 

A área da dinamização económica tem como objetivos principais prestar apoio aos 

utentes, potenciando a sua empregabilidade, e a promoção da sustentabilidade 

organizacional e da comunidade em múltiplas vertentes, nomeadamente no domínio 

económico.  

Compreende 3 domínios de intervenção diferenciados: 

 Clube de Emprego 

 Gestão de Voluntários 

 RotAlternativa 

 

5. DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA 
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5.1 – Clube de Emprego 

 

Criado com o objetivo de incrementar a inserção e/ou reorientação profissional dos 

nossos utentes, esta resposta disponibiliza diversos serviços: 

 Acompanhamento personalizado para realização de Curriculum Vitae;  

 Informação sobre técnicas de procura de emprego e preparação para entrevistas; 

 Publicação de ofertas de emprego e formação na página do Facebook do 

CSPSN; 

 Afixação das propostas formativas no painel da sala de espera, essencialmente 

para o público-alvo dos desempregados;  

 Disponibilização do telefone para marcação de entrevista ou esclarecimento de 

informações sobre propostas de emprego, para utentes sem essa possibilidade; 

 Possibilidade de tirarem fotocópias do CV; 

 Envio do CV e restante documentação necessária às candidaturas de emprego, 

no caso dos utentes que não possuem computador e/ou acesso à internet; 

 Articulação com Agrupamentos de escola com o intuito de obter alguns 

certificados de habilitações que os utentes perderam. 

 

Durante o ano de 2019 recorreram a este apoio cinco utentes desempregados, dois do 

sexo masculino e três do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 29 e os 60 

anos, com o objetivo de potenciar a sua empregabilidade.  

A maioria detém habilitações ao nível do 2º ciclo (60%), um elemento concluiu o 3º 

ciclo (20%) e um tem habilitações ao nível do 1º ciclo (20%). 

No total foram realizadas 55 diligências, a maioria centradas no apoio à criação de 

curricula, no envio de candidaturas através da internet e na publicação de propostas nas 

redes sociais.  

 

 

5.1 Clube de Emprego 

5.2 Gestão de Voluntários 
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5.2 – Gestão de voluntários 

 

 

Neste domínio é feita a seleção, integração, gestão e acompanhamento dos voluntários 

que colaboram com o CSPSN e que, desta forma, pretendem prestar apoio solidário, de 

forma a potenciar a intervenção social da instituição. 

Os principais destinatários são indivíduos maiores de idade que pretendam contribuir 

com um pouco do seu tempo e/ou competências pessoais no auxílio às atividades 

desenvolvidas pela organização, mediante necessidades previamente definidas. 

Neste âmbito, as atividades desenvolvidas numa fase inicial passam pela divulgação da 

necessidade de voluntários na Plataforma Entreajuda, na NASA (Núcleo de Ação Social 

da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia do Porto) e pela articulação 

com o Gabinete de Voluntariado e Ação Social da Universidade Portucalense. Após a 

entrevista de seleção dos interessados ocorre, posteriormente, a apresentação da 

organização e integração dos voluntários, quer nos diversos serviços, quer junto dos 

restantes colaboradores. Ao longo do ano é feito igualmente uma monitorização e 

acompanhamento do trabalho de voluntariado.  

Em 2019 o CSPSN contou com o apoio de 10 voluntários, num total de 485 horas de 

prática de voluntariado.  

 

A análise do gráfico permite identificar as diversas áreas pelas quais se distribuíram 

essas horas de voluntariado, com maior incidência nas tarefas no âmbito do Centro de 

[NOME DA 
CATEGORIA]   

[PERCENTAGEM] 

[NOME DA 
CATEGORIA]    

[PERCENTAGEM] 

[NOME DA 
CATEGORIA]   

[PERCENTAGEM]   

DISPERSÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO POR 
TIPO DE TAREFA REALIZADA 
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Apoio ao Estudo, nomeadamente ao nível do apoio ao estudo (58%) e no apoio às 

atividades de férias do CAE (29%).  

Consideramos que este exercício de voluntariado tem sido fundamental, principalmente 

nesta área do apoio ao estudo, como potenciador de uma resposta de maior proximidade 

e diversidade. Determinadas tarefas do CAE só são possíveis de operacionalizar devido 

ao apoio destes voluntários.   

 

5.3 – RotAlternativa 

 

Com o intuito de criar emprego para a população mais vulnerável da comunidade, e 

igualmente de promover e desenvolver projetos de possível apoio à sustentabilidade da 

organização através da dinamização da comunidade, o CSPSN desenvolveu o projeto 

RotAlternativa.  

 O principal objetivo deste projeto consiste em oferecer aos visitantes do Porto 

experiências de turismo não convencionais, construídas com base na riqueza da cultura 

e das histórias de vida dos habitantes do centro histórico. Estes habitantes são os guias 

turísticos para as rotas alternativas criadas, auferindo uma remuneração pelo serviço 

prestado. Desta forma, os principais destinatários desta resposta são os elementos da 

comunidade do centro Histórico em situação de desemprego.  

Durante o ano de 2019 ocorreu uma atividade no âmbito deste projeto, para uma 

entidade parceira, a EAPN, para um grupo de 16 pessoas.  

 

6 - Sociologia 
 

 

O grande objetivo desta área prende-se com a realização de estudos sociológicos sobre a 

comunidade ou sobre o desempenho organizacional, numa contínua readaptação e 

orientação das linhas de atuação face a um tecido social envolvente em constante 

alteração, e em prol de uma permanente melhoria organizacional.  

Esta área é aqui apresentada em dois domínios diversificados: 

6. SOCIOLOGIA 

5.3 RotAlternativa 
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 Retratos sociológicos – uma compilação de histórias de vida locais, com o 

objetivo de preservar a identidade desta comunidade e de valorização das suas 

gentes; 

 Gestão organizacional – onde são apresentados os diversos trabalhos 

desenvolvidos com o objetivo de melhorar o desempenho organizacional, tendo 

por base as linhas mestras definidas no plano estratégico. 

 

 

6.1 – Retratos Sociológicos 

 

 

Durante o ano de 2019 deu-se continuidade ao projeto “Retratos Sociológicos”, que 

consiste numa compilação de histórias de vida e registo fotográfico de portuenses 

residentes no Centro Histórico do Porto, com mais de 75 anos, no sentido de preservar 

as suas memórias individuais, para um consequente reforço e valorização da identidade 

coletiva desta comunidade.  

Ao longo do ano foram sendo reformulados alguns procedimentos, pelo que, quer a 

construção do texto, quer o registo fotográfico ficaram afetos à socióloga da instituição. 

O quadro seguinte reflete as diversas ações desenvolvidas no decorrer do ano de 2019, 

no âmbito do desenvolvimento do referido estudo. 

 

Data Atividade Destinatário 

7 Janeiro 1ª Entrevista Entrevistado 5 

15 Janeiro 2ª Entrevista Entrevistado 1 

16 Janeiro 1ª entrevista Entrevistado 6 

18 a 24 Janeiro Elaboração Retrato Entrevistado 1 

28 Janeiro 1ª Entrevista Entrevistado 7 

29 Janeiro Anulação entrevista 

(incapacidade cognitiva) 

Entrevistado 7  

4 a 14 Fevereiro Elaboração Retrato  Entrevistado 6 

6.1 Retratos Sociológicos 



Relatório de Atividades 2019    

96 
 

22 Fevereiro 1ª Entrevista Entrevistado 8 

26 Fevereiro a 8 Março Elaboração Retrato Entrevistado 8 

12 Março 1ª Entrevista Entrevistado 9 

25 Março 1ª Entrevista Entrevistado 10 

02 Abril 2ª Entrevista Entrevistado 9 

05 Abril 2ª Entrevista Entrevistado 10 

09 abril 1ª Entrevista Entrevistado 11 

15 a 24 Abril Elaboração Retrato Entrevistado 9 

03 Maio 1ª Entrevista Entrevistado 12 

06 a 10 de Maio Elaboração Retrato Entrevistado 10 

21 Maio a 3 Junho Elaboração Retrato Entrevistado 11 

4 Julho 2ª Entrevista Entrevistado 12 

9 a 18 Julho Elaboração Retrato Entrevistado 12 

22 Agosto a 26 Setembro Raid fotográfico  Pessoas e locais 

9 Setembro Reunião na Gráfica Gráfica Sersilito 

10 a 26 Setembro Término da escrita do livro  

27 Setembro Envio do livro para correção   

Outubro Envio do livro para 

composição da capa 

 

 

Para o desenvolvimento deste projeto é de realçar a colaboração da Associação Social e 

Cultural de S. Nicolau, na identificação de pessoas que tivessem interesse em colaborar 

no projeto. 

A direção do CSPSN, juntamente com a equipa técnica, decidiu que este projeto devia 

ser apresentado em formato de livro, pelo que, apesar de estar terminado em Outubro de 

2019, os prazos de edição, correção e impressão, impostos por entidades externas à 

instituição, impuseram um adiamento no lançamento do livro para Janeiro de 2020.  

 

 

6.2 – Gestão Organizacional 

 

6.2 Gestão Organizacional 
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“Num contexto de globalização e acelerado desenvolvimento tecnológico, a 

única certeza das organizações é a incerteza do meio envolvente onde estão 

inseridas. A sua necessidade de reconhecer, identificar e rapidamente tomar 

decisões sobre fatores de interesse estratégico, são condições primordiais 

para sustentarem o seu desenvolvimento e a sua continuidade.” (Santos, 

2010) 

 

A Gestão organizacional consiste no conjunto de orientações e ferramentas que 

permitem efetivar o processo de planear, implementar e avaliar as atividades de uma 

organização, desde as tarefas de curto prazo às atividades e metas de médio e longo 

prazo. Uma boa gestão organizacional deve ser orientada por uma política de valores da 

própria instituição, que deverão estar subjacentes em todas as etapas dos processos, nas 

diversas áreas de atuação.  

A gestão do CSPSN assenta em estratégias pré-definidas, na constante revisão dos 

processos e procedimentos, e na avaliação, ongoing e final, dos resultados alcançados 

em comparação com os previamente estipulados, com o objetivo de promover melhorias 

e criar um ambiente colaborativo, propício ao bom funcionamento e 

autodesenvolvimento da instituição, conferindo-lhe uma maior visibilidade perante a 

comunidade local.  

E para tal é fundamental a criação anual do plano de atividades, que define a 

efetivação das tarefas, metas e dos objetivos gerais que deverão orientar a intervenção 

da instituição para esse ano. Este documento é sempre elaborado com base nos 

resultados do relatório de atividades do ano anterior e seguindo as linhas definidas no 

plano estratégico (vigora o do triénio 2018-2020). 

Posteriormente, no presente documento, apresenta-se um quadro síntese onde são 

elencadas as diversas atividades previstas no supramencionado documento e as 

principais observações face ao desenvolvimento das mesmas.  

 

No início do segundo semestre é construído o relatório de avaliação intermédia de 

atividades (em anexo), que permite validar as tarefas já desenvolvidas e analisar os 
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resultados obtidos, face aos definidos, possibilitando identificar oportunamente 

eventuais medidas de ajuste que permitam a concretização dos objetivos gerais. Serve 

igualmente como base para definição das linhas orientadoras para planos de atividades 

futuros. 

Este relatório é fundamentado na avaliação individual de toda a equipa de 

colaboradores, promovendo a sua participação e envolvimento ao nível da definição e 

ou alteração das atividades comunitárias desenvolvidas pelo CSPSN.  

É de realçar que este envolvimento de toda a equipa é uma prática permanente em 

termos de funcionamento da instituição, quer através das reuniões mensais, quer nos 

momentos de avaliação e de elaboração dos planos de atividades e do plano estratégico. 

Esta metodologia participativa expressa o compromisso generalizado por toda a 

estrutura na constante melhoria dos serviços prestados, na readaptação à comunidade e 

suas necessidades, e, em última instância, no cumprimento da missão institucional.  

 

De uma forma resumida, apresenta-se aqui o resultado gráfico das duas avaliações 

realizadas (Julho de 2019 e Janeiro de 2020) relativamente às atividades comunitárias 

desenvolvidas em 2019, e principais conclusões que emanaram desta ponderação 

efetuada pela equipa de colaboradores. (Para mais informações, ver relatório em anexo) 

Para cada atividade, a escala é do 1 (expetativas não alcançadas) ao 5 (expetativas 

superadas), face aos objetivos propostos. 
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Numa análise global das atividades do primeiro semestre, é de realçar uma avaliação 

mais positiva das atividades “Tesouros com História”, da “Semana da Alegria e Baile da 

Alegria” e o Mercado da Páscoa. Já no outro extremo, com uma avaliação mais 

moderada, surgem a “Festa de Reis”, as “Janeiras” e a “Celebração Pascal”.  

 

 

As atividades realizadas no segundo semestre que, segundo os colaboradores, mais 

cumpriram com os objetivos pretendidos foram a “Festa de S. Nicolau” e a “Celebração 

dos 30 anos do CSPSN”. Por outro lado as que reuniram avaliações menos positivas 

foram a “Festa da Senhora do Ó” e o “Presépio ao Vivo”. 

 

 

 

7 – Formação, Sensibilização e aprendizagem 
 

 

As ações de formação e de sensibilização no CSPSN são desenvolvidas pelos Técnicos 

da instituição e/ou algum formador voluntário, ou de entidades parceiras, no sentido de 

promover a capacitação e a formação pessoal e profissional dos utentes, restante 

comunidade e equipa de colaboradores da instituição. 

0
1
2
3
4
5
6
7

Grelha da avaliação intermédia das atividades do 2º 
Semestre 2019 

1 2 3 4 5 N/R

7. FORMAÇÃO - SENSIBILIZAÇÃO - APRENDIZAGEM 
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Este domínio é transversal às diversas respostas sociais, e vai de encontro ao objetivo 

geral da capacitação dos elementos da comunidade, possibilitando a aquisição de novos 

conhecimentos e competências.  

Esta área está subdividida em três domínios: 

 Formação – Onde se apresentam as ações de formação desenvolvidas durante o 

ano de 2019, indo de encontro aos interesses formativos manifestados pelos 

elementos da comunidade e elementos da equipa de colaboradores; 

 Ações de sensibilização – onde constam as diversas ações de sensibilização 

desenvolvidas, num trabalho de parceria com entidades locais, sobre as mais 

diversificadas temáticas, com destinatários heterogéneos, cruzando múltiplos 

grupos e valências.  

 Estágios académicos – apresentação dos dados relativos aos estágios ocorridos 

no CSPSN durante o ano de 2019, enquanto elementos formativos e 

enriquecedores no percurso académico dos indivíduos.  

 

 

7.1 – Formação 

 

Esta resposta visa responder às necessidades e interesses dos utentes em áreas 

específicas, para colmatar lacunas formativas.  

Durante o ano de 2019 deu-se continuidade à formação em “Introdução à informática”, 

realizando uma 4ª edição desta ação formativa. As novas tecnologias de informação e 

comunicação, nomeadamente a informática e a Internet, assumem uma importância 

crucial na vida individual e coletiva da sociedade atual. Muitos dos utentes que 

frequentaram estas ações tiveram, desta forma, a possibilidade de tomar contato com a 

informática, desmistificando a utilização do computador, da Internet e das redes sociais.  

 

Nome da Ação Responsável Datas Nº 

Participantes 

Nº de 

sessões 

Nº horas de 

formação 

Introdução à Cátia 24 de Janeiro a 5 5 15h 

7.1 Formação 
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informática - 4 Santarém 28 Fevereiro 

 

O reduzido número de participantes nesta ação 

prende-se com a escassez de recursos 

disponíveis (3 computadores na sala de 

formação), e com o facto de ser uma formação 

muito prática e com apoio individualizado. 

 

 

Ainda no âmbito da formação, foram realizadas ações destinadas aos colaboradores do 

CSPSN, numa parceria com a Aces Porto Ocidental/UCC Baixa do Porto – Unidade 

Cuidados à Comunidade, e também com a Benéfica e Previdente – empresa de Higiene 

e Segurança no trabalho, com temáticas relevantes para o bom desempenho profissional 

e para a minimização dos acidentes de trabalho. 

 

Nome da Ação Responsável Datas Participantes 

Condições de higiene 

segurança no trabalho 

Benéfica e Previdente 6 de Março 9 

Prevenção das lesões 

musculo esqueléticas 

Aces Porto Ocidental/UCC 

Baixa do Porto 

23 Outubro 9 

Ergonomia no trabalho  

 

Aces Porto Ocidental/UCC 

Baixa do Porto 

15 

Novembro 

9 

 

 

7.2 – Ações de Sensibilização 

 

Em 2019 foram desenvolvidas diversas ações de sensibilização, sobre temas atuais e 

relevantes para a vivência dos elementos da comunidade, com diversas entidades 

parceiras, nomeadamente:  

 Casa da Horta 

 Unidade de Cuidados à Comunidade ACES Porto Ocidental; 

7.2 Ações de Sensibilização 
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 Mundo a Sorrir 

 NASA – Núcleo de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de 

Farmácia do Porto 

Segue-se lista das ações de sensibilização desenvolvidas:  

Data Designação Destinatários Participantes Parcerias 

23 Janeiro Sessão sobre alimentação saudável e 

confeção de lanche 

CAE 9 Casa da Horta 

06 Fevereiro Sessão sobre reutilização de materiais e 

construção de instrumentos musicais 

CAE 8 Casa da Horta 

14 Março Sessão informativa sobre incontinência 

urinária 

Grupo Sete 

Ofícios 

 UCC ACES 

Porto Ocidental 

20 Março Sessão sobre refugiados CAE 9 Casa da Horta 

25 Março Sessão sobre desenvolvimento pessoal 

com a ferramenta “Points of you” 

CAE 8  

27 Março Como ter uma atitude ativa na 

sociedade 

Grupo Mãos à 

Obra 

8 NASA 

28 Março 10 coisas sobre coluna Grupo Sete 

Ofícios, Grupo 

Mãos à Obra e 

CDGA 

22 UCC ACES 

Porto Ocidental 

29 Março Sessão sobre desenvolvimento pessoal 

com a ferramenta “Points of you” 

CAE 10  

03 Abril Sessão informativa sobre o uso dos 

medicamentos 

CAE, Grupo 

Jovens 

Veteranos e 

Grupo Sete 

Ofícios 

 Farmácia 

Moreno 

05 Abril Dia da atividade física Grupo Sete 

Ofícios, Grupo 

Mãos à Obra, 

Grupo Jovens 

Veteranos e 

CDGA 

18 UCC ACES 

Porto Ocidental 

09 Maio Pequeno-almoço e lanches saudáveis Grupo Sete 

Ofícios, Grupo 

Mãos à Obra e 

CDGA 

17 UCC ACES 

Porto Ocidental 

20 Maio Atelier ilustração com a técnica 

“Stopmotion” 

CAE 8 Casa da Horta 

23 Maio Hidratação Grupo Sete 

Ofícios, Grupo 

Mãos à Obra, 

Refeitório e 

CDGA 

21  
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7.3 – Estágios  

 

Durante o ano de 2019 estiveram presentes no CSPSN dois estagiários, no âmbito da 

sua formação académica, colaborando com a instituição em diversas respostas, quer no 

desenvolvimento de atividades comunitárias, quer no funcionamento de algumas 

respostas, nomeadamente no âmbito da Psicologia. 

Segue-se uma apresentação de ambos os estagiários e das atividades desenvolvidas: 

Nome Entidade formadora Horas Atividades desenvolvidas 

Rui Escola Profissional do 

Infante – Curso Técnico 

de Organização de 

Eventos 

125h  Auxílio na organização do Arraial Popular 

(antes, durante e após) 

 Organização de arquivo 

 Serviço administrativo 

Ana Universidade Católica  

– curso de Psicologia 

372h  Desenvolvimento de atividades com os 

Grupos de Desenvolvimento (Festinhas ao 

Ego, Grupos sociais e comportamentos, 

comunicação) 

 Organização da dinâmica “Mês da 

Alegria” 

 Dinamização de sessões com o CAE – de 

competências de estudo 

 Acompanhamento ao nível das consultas 

de psicologia 

05 Junho Sessão informativa sobre novas 

tecnologias 

CAE 9 Casa da Horta 

14 Junho Sessão sobre desenvolvimento pessoal 

com a ferramenta “Points of you” 

CAE 10  

11 Outubro Sessão sobre alimentação saudável CAE 8 Farmácia 

Moreno 

29 Outubro Sessão informativa sobre questões 

dentárias 

Toda a 

comunidade 

25 Mundo a Sorrir 

Dezembro Sessão sobre higiene oral CAE 10 Mundo a Sorrir 

7.3 Estágios 
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Renata 

e 

Tomás 

Faculdade de Psicologia 

e C. Educação-UP, 

Licenciatura em 

Ciências da Educação 

120 h  Observação e apoio às atividades 

realizadas no CAE 

 

Estes estágios permitiram enriquecer e diversificar algumas das atividades 

desenvolvidas, bem como foram potenciadores de novas atividades e dinâmicas. 

 

 

8 – Trabalho em rede/Parcerias  
 

 

O CSPSN continua a defender o trabalho em rede, com os parceiros locais, como forma 

promover a realização e atividades e a efetivação de respostas com mais qualidade e 

diversidade.Ao longo do relatório foram já focadas, por diversas vezes, as atividades 

realizadas com parcerias, mas para permitir uma leitura mais completa, surgem aqui 

elencados os diversos parceiros com os quais mantivemos ou estreitamos interligação 

durante o ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2019 não foi realizada qualquer campanha de angariação de brinquedos uma 

vez que existiam muitos excedentes do ano transato, na campanha que englobou 

diversas entidades parceiras (Lúcio e Azevedo, Lda, Montepio, Controlar, Instituto de 

8. TRABALHO EM REDE / PARCERIAS 

Campanha de Brinquedos – 

múltiplos parceiros 
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Vinho do Porto, Qualiforma, Farmácia Parente, Farmácia Moreno, Ordem S. 

Francisco), pelo que se assumiu que estes seriam distribuídos este ano. Tendo em 

consideração o tipo de brinquedos que existiam em stock, decidiu-se que as crianças que 

iriam ser abrangidas por esta campanha seriam aquelas que tivessem idade de 

frequência até ao 1º ciclo (10 anos), à excepção de duas crianças com Necessidades 

Educativas Especiais que já eram mais velhas, com 11 e 13 anos. 

Assim, beneficiaram desta campanha 18 crianças que frequentam a instituição nas 

valências de Psicologia e/ou Centro de Apoio ao Estudo e/ou Elementos de Agregados 

beneficiários de Cabaz Alimentar e/ou Grupo de dança. Destas 18 crianças, 11 são do 

sexo feminino e 7 do sexo masculino. 

 

 

 

 

A parceria com esta entidade, e nomeadamente com o Gabinete de Intervenção Social 

(GIS) funciona principalmente no âmbito da interligação com as psicólogas do CSPSN, 

no encaminhamento para consultas de psicologia, bem como nas sessões de apoio à 

transição escolar.  

A Escola EB1 de S. Nicolau tem igualmente participado na organização e dinamização 

da atividade comunitária “S. Nicolau”, bem como tem sido uma parceira determinante 

no desenvolvimento da resposta “Apoio à Transição escolar”.  

 

 

 

 

A colaboração com esta entidade consistiu na participação no projeto de construção de 

um livro, “Histórias da Ajudaris”, subordinado ao tema “17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável”, para o qual um grupo de alunos do 2º ciclo contribuiu, e 

que culminou com a criação de uma história incluída no livro.  

Agrupamento de Escolas Rodrigues de 

Freitas – Escola EB1 de S. Nicolau 

Ajudaris 
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Esta associação cultural tem como objetivo principal a criação de programas culturais e 

estilos de vida alternativos. Esta parceria tem vindo a crescer ao longo dos anos, e em 

2019 traduziu-se na realização de diversos workshops e ações de sensibilização junto do 

CAE e dos grupos de desenvolvimento pessoal e social, sobre questões ambientais e de 

respeito pelos direitos humanos, promovendo a diversidade cultural e a diminuição do 

impacto ecológico.   

 

 

 

Esta instituição partilha com o CSPSN o mesmo espaço geográfico de intervenção, e 

tem sido parceira em diversas iniciativas comunitárias, como “Brincadeiras de 

Antigamente”, “S. Nicolau”, e em 2019 foi um parceiro fundamental para o 

desenvolvimento do projeto “Retratos Sociológicos”, na promoção do projeto e na 

identificação de potenciais participantes.  

 

 

 

 

 

Esta parceria com o Banco Alimentar, enquanto entidade que nos disponibiliza produtos 

alimentares para posterior entrega junto das famílias mais carenciadas, está ativa há 

mais de 20 anos, e vai de encontro a um princípio basilar dos Direitos do Homem, o 

direito humano a uma alimentação adequada.  

 

Associação Cultural Casa da Horta 

Associação Social e Cultural de S. Nicolau 

Banco Alimentar contra a Fome 



Relatório de Atividades 2019    

107 
 

 

 

 

A parceria com a Autarquia prende-se com duas colaborações distintas:  

 Arca de Natal - Participação na atividade “Arca de Natal”, que consiste numa 

venda de natal solidária, das instituições sociais da Cidade do Porto, 

promovendo os trabalhos realizados pelos utentes dessas instituições e 

reforçando a sua visibilidade e sustentabilidade.  

 Projeto “O Porto é Lindo! Roteiros turísticos +65” - A participação neste 

projeto permitiu que os utentes do CSPSN com idade superior a 65 anos 

usufruíssem da possibilidade de visitar dois equipamentos históricos e culturais 

da cidade, nomeadamente: o Sealife e a Casa da Música. Estas visitas 

concretizaram o sonho de diversos utentes de conhecer estes equipamentos, 

oportunidade que ainda não tinham conseguido usufruir.  

 

 

 

 

No âmbito do objetivo estratégico de promoção do trabalho em parceria e de 

participação em atividades interinstitucionais, convidamos a Casa das Glicínias a 

marcar presença na atividade do “Magusto”, o que se operacionalizou com a vinda de 

diversos utentes e participação da equipa técnica como Júri no concurso de quadras.  

 

 

 

Durante o ano de 2019 foram desenvolvidas algumas atividades que privilegiaram a 

interação entre os utentes das duas instituições, nomeadamente as “Janeiras”, o “Baile 

da Alegria” e o “Presépio ao Vivo”. 

 

Câmara Municipal do Porto 

Centro Social da Sé Catedral do Porto 

Casa das Glicínias – Benéfica e Previdente 
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Durante o ano de 2019 o Centro Social do Barredo marcou presença, na valência do 

infantário, em algumas das atividades desenvolvidas, como as “Brincadeiras de 

Antigamente” e a festa de “S. Nicolau”.  

 

 

 

 

A parceria com o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Vitória concretizou-se, 

em 2019, em duas vertentes paralelas: no apoio na obtenção de medicação para utentes 

previamente sinalizados; e na participação ao nível das atividades comunitárias, como: 

“Brincadeiras de Antigamente”, “S. Nicolau” e “Presépio ao Vivo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação na Semana da Interculturalidade, promovida pela EAPN, nomeadamente 

ao nível do sarau intercultural e promoção da atividade “Mostra Social”, e participação 

nas atividades relativas à celebração do dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. 

Participação no Núcleo do Porto da EAPN, estando o CSPSN representado pela Técnica 

Fátima Pinto, que participa nas reuniões do Núcleo e nas atividades promovidas em 

Centro Social do Barredo 

Centro Social Paroquial de Nossa 

Senhora da Vitória 

EAPN 
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rede pelas instituições associadas. O CSPSN faz parte da Mesa do Conselho Fiscal com 

a Vice-Presidência. 

 

 

 

 

Esta parceria com a Farmácia Moreno tem assente fundamentalmente ao nível do 

desenvolvimento de ações de sensibilização e workshops sobre temáticas relacionadas 

com a saúde e destinadas aos utentes das diversas valências.  

 

 

 

A parceria informal existente entre o CSPSN e os Médicos do Mundo é orientada para a 

intervenção na comunidade e numa perspetiva de promoção de um trabalho 

colaborativo, na partilha de recursos e na coordenação de serviços para se atingir 

benefícios comuns em prol dos utentes em situação e exclusão/isolamento social, e sem 

retaguarda familiar e/ou financeira.  

Durante o ano de 2019 esta parceria consubstanciou-se no apoio desta entidade ao nível 

da obtenção de medicação para utentes previamente identificados, bem como no acesso 

ao nosso banco de vestuário e de calçado.  

Foi igualmente estabelecida uma parceria informal, cujo protocolo de cooperação se 

encontra presentemente a ser delineado, entre os Médicos do Mundo e o Grupo de 

Voluntariado de Proximidade, aproveitando as sinergias destas respostas e conseguindo 

dessa forma melhorar a atuação solidária junto dos elementos da comunidade.  

 

 

 

 

Farmácia Moreno 

Médicos do Mundo 

Mundo a Sorrir 
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O CSPSN tem um protocolo de parceria com a Mundo a Sorrir – Associação de 

Médicos Dentistas Solidários Portugueses, para acesso dos seus utentes ao Centro de 

Apoio à Saúde Oral. O principal objetivo consiste em melhorar o acesso de populações 

socioeconomicamente desfavorecidas a serviços de saúde oral, promovendo a 

diminuição das desigualdades sociais e contribuindo para a (re)integração social do 

indivíduo.  

Durante o ano de 2019 houve uma alteração ao nível do acesso a este projeto, com 

menos vagas e outras condições de pagamento. Não obstante,  30 utentes do CSPSN 

beneficiaram de consultas de saúde oral.  

A parceria incluiu igualmente ações de sensibilização sobre questões relacionadas com 

a saúde oral e com a prevenção de problemas dentários. 

 

 

 

 

O principal objetivo da NASA (especificamente do projeto “Vitamina Alegria”) é 

promover a saúde através de formações nas instituições apoiadas, desenvolvendo o lado 

mais solidário dos estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Durante o ano de 2019 esta parceria traduziu-se no desenvolvimento de ações de 

sensibilização, junto dos utentes do CSPSN, com o intuito de promover um estilo de 

vida mais saudável.  

 

 

 

 

O Centro Social de S. Nicolau teve a sua génese na Paróquia de S. Nicolau, e ao longo 

dos 30 anos de existência sempre contou com a Paróquia como parceiro estratégico 

fundamental. Ao longo de 2019 foram desenvolvidas diversas atividades no âmbito 

NASA – Núcleo de Ação Social da Associação de 

Estudantes da Faculdade de Farmácia do Porto 

Paróquia S. Nicolau 
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desta relação de proximidade, nomeadamente: a Festa de Reis, a Celebração Pascal, a 

Festa da Senhora do Ó, o Mercado de Natal, a festa de S. Nicolau e o Presépio ao Vivo.  

 

 

 

 

Esta parceria com a Sonae, mais especificamente com o Modelo Continente da Foz 

efetiva-se através do donativo, por esta entidade, de diversos produtos alimentares e de 

higiene pessoal para posterior distribuição junto das famílias mais carenciadas, e 

previamente identificadas.  

 

 

 

 

No âmbito do objetivo estratégico de promoção do trabalho em parceria e de 

participação em atividades interinstitucionais, o CSPSN esteve presente, com o grupo 

dos Sete Ofícios, na atividade “Carnaval”, promovida pela SAOM, e esta entidade 

marcou presença na atividade do Magusto, com diversos utentes e com elementos da 

equipa técnica. 

 

 

 

 

 

Foram realizadas, ao longo do ano de 2019 diversas ações de sensibilização, no âmbito 

de temáticas relacionadas com saúde, cuidados preventivos, e de promoção de estilos de 

vida saudáveis, destinados aos elementos dos Grupos de Desenvolvimento Social e 

Sonae – Modelo 

Continente da Foz 

SAOM – serviços de 

Assistência Organizações de 

Maria 

UCC Baixa do Porto – Unidade de cuidados na 

comunidade – ACES Porto Ocidental 
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Pessoal, mas igualmente aos utentes de outras respostas sociais, à comunidade em geral 

e aos colaboradores do CSPSN. 

 

 

 

 

Esta parceria com a Universidade Católica concretiza-se na integração e 

acompanhamento de Estagiários do Mestrado em Psicologia da Educação.   

 

 

 

 

 

No ano de 2019 esta parceria concretizou-se através da continuação da colaboração ao 

nível de tornar efetivos os deveres constantes do protocolo assinado sobre o 

atendimento e acompanhamento social dos 40 utentes do Refeitório Social, e 

colaboração na identificação de utentes para a resposta de apoio na área da saúde.  

Esta entidade contribui igualmente com donativos para a realização de algumas 

atividades comunitárias.  

 

 

Quadro síntese do plano de atividades 2019 
 

 

O Plano de atividades de 2019 incluía, além da lista de atividades programadas, os 

indicadores quantitativos de execução para cada uma das ações delineadas.  

Venerável Ordem Terceira de S. 

Francisco do  Porto 

Universidade Católica 
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Apresenta-se de seguida um quadro síntese dos referidos indicadores, por área 

estratégica de atuação (Capacitação da comunidade e fomento da participação; Marketing e 

Visibilidade externa; sustentabilidade e promoção da autonomia financeira; melhoria da 

gestão organizacional), de forma a avaliar o grau de concretização dos mesmos. 

Estão também realçadas as atividades não desenvolvidas, os objetivos não alcançados 

em termos de indicadores, bem como a respetiva análise das dificuldades e 

constrangimentos que inviabilizaram a concretização de algumas atividades, ou o 

impacto obtido.  

 

Capacitação da comunicação e fomento da participação 

Ações  Tarefas Indicadores 

quantitativos 

Previstos 

Indicadores 

quantitativos 

Realizados 

Análise qualitativa 

Observações 

Centro de 

apoio ao 

Estudo 

Apoiar na realização das 

tarefas escolares (TPC), 

preparação para os testes, 

apoio à realização de 

trabalhos de pesquisa 

- 30 clientes 

(15+15) 

- Tx de 

frequência 

>90% 

- Tx sucesso 

escolar > 80% 

 

2018/19: 24 

2019/20: 19 

- Tx de frequência 

>88% 

- Tx sucesso 

escolar > 96% 

 

 

Preparar e realizar 

atividades socioculturais, 

durante o ano letivo 

- 25 clientes 

- 20 atividades 

40 clientes 

+ 20 atividades 

 

Programar e realizar 

atividades nos períodos de 

férias escolares 

- 25 clientes 

- 20 atividades 

 

38 clientes 

+ 20 atividades  

 

Atividade 

Lúdica 

(DANÇA) 

Promover uma atividade 

lúdica com entidade 

parceira ou voluntário 

- 10 clientes 

- 20 sessões 

 

11 clientes 

54 sessões 

 

Campo de 

férias  

Programar e realizar a 

atividade do campo de 

férias durante as férias de 

verão 

- 30 clientes 

- 3 atividades 

31 clientes 

2 atividades 

Visita a Lisboa não se 

operacionalizou por falta 

de inscritos 

Auscultar as 

necessidades 

formativas  

Fazer diagnóstico de 

necessidades formativas 

junto de utentes e 

comunidade local 

Aplicação de 

questionário 

necessidades 

formativas a 50 

utentes 

 Atividade não realizada, 

por falta de recursos (falta 

de formadores 

especializados nas áreas já 

identificadas) 

Realizar ações 

formativas  

Programar e realizar ações 

formativas nas áreas de 

maior interesse para a 

comunidade 

- 10 sessões 

- 15 clientes 

- 1 parceiro 

5 sessões 

5 clientes 
Atividade não realizada, 

por falta de recursos (falta 

de formadores 

especializados nas áreas já 

identificadas) 

Atendimento/a

companhamen

to social à 

população 

Informar a comunidade 

relativamente aos seus 

direitos e deveres sociais 

 150 

atendimentos 
118 

atendimentos 

Redução do número de 

elementos da comunidade 

Gabinete de 

atendimento 

Prestar apoio social aos 

utentes/agregados com 

- 22 agregados 

(entre 35 a 50 

22 agregados 
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local vulnerabilidades sociais clientes) 

- 150 

atendimentos 

- 40 diligências 

 - 323 

atendimentos 

Atendimento 

social no 

âmbito da 

NPISA 

Prestar apoio social à 

população sem-abrigo 

- 35-40 clientes  

- 250 

atendimentos 

- 20-25 

parceiros 

envolvidos 

37 clientes 

323 atendimentos 

 

Acompanham

ento à 

população 

utilizadora do 

refeitório 

social da 

Ordem de S. 

Francisco 

Prestar acompanhamento 

social aos utilizadores do 

refeitório e dinamização de 

atividades que promovam 

a aquisição e/ou 

desenvolvimento de 

competências pessoais, 

sociais e profissionais. 

- 30 clientes 

- 60 visitas ao 

refeitório 

- 4 atividades 

40 clientes 

 

 

 

130 visitas 

 

 

3 atividades 

Aumento do número de 

clientes 

 

Necessidade de um maior 

número de visitas de 

acompanhamento 

 

Centro de 

Distribuição 

de Géneros 

Alimentares  

Prestar apoio em géneros 

alimentares aos 

utentes/agregados com 

vulnerabilidades 

económicas 

- 80 clientes 

- 35 agregados 

familiares 

- 50 visitas 

domiciliárias 

- 350 entregas 

de cabazes 

alimentares 

 60 clientes 

 30 agregados 

familiares 

20 visitas  

 

341 entregas de 

cabazes 

Redução do número de 

elementos beneficiários do 

cabaz 

Realizar 

campanhas 

angariação de 

bens 

Programar e realizar 

campanhas de angariação 

de bens destinados aos 

utentes/agregados 

- 2 campanhas 

- 2 parceiros 

envolvidos 

 

 Em 2019 não foram 

realizadas campanhas de 

angariação de bens.  

Houve entrega de 

brinquedos por excedente 

da última campanha 

Consulta de 

Psicologia 

Prestar apoio psicológico 

aos utentes/agregados com 

vulnerabilidades a esse 

nível 

- 40 clientes 

- 500 consultas 

 

 

37 clientes 

395 consultas 

Redução do número de 

elementos beneficiários de 

consulta 

Orientação 

Vocacional 

Informar e apoiar os 

jovens nos seus processos 

de escolha e orientação 

vocacional 

- mais de 3 

clientes 

- mais de 15 

sessões  

0 Em 2019 não registamos 

procura desta resposta 

Apoio à 

transição 

escolar 

Informar e apoiar os 

jovens nos seus processos 

de transição escolar, 

particularmente, a 

transição do 1º para o 2º 

ciclo do ensino básico 

- 2 turmas 

participantes  

- 12 sessões  

desenvolvidas 

1 turma 

4 sessões 

Diminuição de uma turma 

face ao previsto 

Clube de 

Emprego 

Informar e apoiar os 

adultos em idade ativa nos 

seus processos de procura 

de emprego 

- mais de 5 

clientes a 

procurarem o 

CE 

- mais de 20 

diligências 

5 clientes 

55 diligências 

 

Apoio na área  

saúde 

Prestar apoio na área da 

saúde aos utentes  

N/A  Esta resposta não se 

efetivou 

Realizar ações 

de 

sensibilização  

Programar e realizar ações 

de sensibilização em áreas 

temáticas de interesse para 

a comunidade 

- 15 sessões  Mais de 15 acções  
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Grupos de 

desenvolvime

nto pessoal  

Programar e realizar as 

sessões do grupo “Os Sete 

ofícios” bem como 

atividades socioculturais 

- 13 clientes 

- 55 sessões 

- 30 a 40 

atividades  

14 clientes 

52 sessões 

+ 30 atividades 

 

Programar e realizar as 

sessões do grupo “Mãos à 

Obra” bem como 

atividades socioculturais 

- 16 clientes 

- 45 sessões 

- 30 a 35 

atividades  

16 clientes 

46 sessões 

+ 30 atividades 

 

Programar e realizar as 

sessões do grupo “Jovens 

Veteranos” bem como 

atividades socioculturais  

- 7 clientes 

- 40 sessões 

- 30 atividades  

6 clientes 

47 sessões 

+ 30 atividades 

 

Programar e realizar as 

sessões do “Grupo de 

Teatro”  

- 5 clientes 

- 25 de sessões 

- 1 peça/ sketch 

apresentado 

4 clientes 

 

1 peça 

apresentada 

 

Programar e realizar as 

sessões do “Grupo de 

Jovens” bem como 

atividades socioculturais 

- 9 clientes 

- 35 sessões 

- 10 atividades 

7 clientes 

34 sessões 

+ 10 atividades 

Redução dos jovens 

Programar e realizar as 

sessões de um novo grupo 

baseado no voluntariado 

comunitário 

- 5 clientes 

- 10 sessões 

7 clientes 

15 sessões 

 

Desenvolver 

atividades 

comunitárias 

Programar e realizar a 

Celebração Pascal 

70 participantes 

1 parceiro 

80 participantes 

1 parceiro 

 

Programar e realizar a 

Festa da Senhora do Ó 

20 participantes 

1 parceiro 

20 participantes 

1 parceiro 

 

Programar e realizar o 

Magusto 

40 utentes 

1 parceiro 

100 utentes 

2 parceiros 

 

Programar e realizar o 

convívio de natal 

50 utentes 

 

50 utentes 

 

 

Realizar festa 

de convívio 

anual 

Programar e realizar uma 

atividade de convívio entre 

todos os utentes  

60 participantes 

2 parceiros  

40 participantes 

 

(Piquenique do CSPSN) 

Promover 

visitas 

culturais  

Programar e promover três 

visitas culturais por ano a 

instituições, património 

arquitetónico e cultural 

2 visitas  

40 participantes 

1 parceiros 

2 visitas 

40 participantes 

1 parceiro 

 

 

 

 

 

 

Marketing e Visibilidade Externa 

Ações  Tarefas Indicadores quantitativos 

Previstos 

Indicadores 

quantitativos 

Realizados 

Observações 

Implementar 

sinalização no 

exterior edifício 

Adquirir e colocar placas 

identificadoras da instituição 

(Pátio e R. S. João) 

- Placa na Rua S. João 

- Placa pátio S. Salvador 

Colocadas  2 

placas 

 

Realizar 

atividades que 

Programar e realizar 

atividades que divulguem a 

- 1 atividade realizada 

- 30 utentes, 100 

1 atividade 

realizada 

Tesouros com 

História 
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promovam a 

identidade local 

história, a cultura e as 

tradições portuenses 

participantes  

 

Realizar atividade 

de grande 

amplitude 

Programar e realizar 

concerto/atividade cultural 

ou desportiva de grande 

amplitude  

- 1 atividade realizada 

- 100 participantes 

 Atividade não 

realizada 

Realizar 

atividades 

comunitárias com 

maior impacto na 

cidade, que 

confiram maior 

visibilidade 

Programar e realizar as 

Janeiras 

- 25 utentes participantes 

- 3 parceiros 

13 utentes 

participantes 

2 parceiros 

Menos pessoas 

envolvidas 

Programar e realizar a festa 

de Reis 

- 60 participantes 

- 2 parceiros 

100 participantes 

1 parceiro 

 

Programar e realizar o 

Carnaval 

300 participantes 

- 1 parceiro 

 Atividade não 

realizada 

Programar e realizar o S. 

Nicolau 

250 participantes 

- 7 parceiros 

200 participantes 

8 parceiros 

 

Programar e realizar o 

Presépio ao Vivo 

150 participantes 

- 7 parceiros  

100 participantes 

5 parceiros 

 

Identificar novos 

residentes e 

comerciantes do 

CHP 

Auscultar entidades 

competentes e fazer 

levantamento porta a porta 

- 10 residentes e 50 

comerciantes 

contactados 

- 10 novos clientes/ 

parceiros 

 Atividade não 

realizada 

Elaborar folheto 

de divulgação da 

instituição 

Elaborar e entregar folheto 

com informações ao nível 

dos serviços 

disponibilizados para 

divulgação junto de 

residentes, comerciantes e 

instituições 

- 100 folhetos 

distribuídos 

 Atividade não 

realizada 

Entregar novo 

manual de 

acolhimento 

Entregar Manual de 

acolhimento para clientes e 

colaboradores 

- 50 manuais entregues Mais de 100 

manuais entregues 

 

Desenvolver um 

plano de 

marketing 

Desenvolver um plano de 

marketing para promoção 

institucional 

- 1 plano marketing  Atividade não 

realizada 

Criar novo 

logotipo 

institucional 

Criar logotipo/design 

institucional 

- 1 novo logotipo  Atividade não 

realizada 

Incrementar 

protocolos e 

parcerias 

estratégicas 

Incrementar protocolos e 

parcerias estratégicas (locais 

e não locais) que promovam 

novas atividades e respostas 

sociais 

- 2 novos protocolos e 

parcerias acionadas 

 Atividade não 

realizada 

Realizar protocolos com 

escolas profissionais (ex. 

Modatex, esc. Cabeleireiros) 

- 1 novo protocolo  Atividade não 

realizada 

Promover parceria com 

Federação Académica do 

Porto 

- 1 novo protocolo  Atividade não 

realizada 

Promover a maior 

participação em 

eventos 

interinstitucionais 

Participar em eventos 

interinstitucionais que 

potenciem a troca de 

experiências e se traduzam 

em mais-valias para a 

instituição 

- 2 participações  2 participações 

1 visita a um 

Centro 

comunitário 

Janeiras  

Baile da Alegria 

Realizar encontro de centros 

comunitários 

1 atividade  

3 parceiros 

 Atividade não 

realizada 
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Sustentabilidade / Promoção da Autonomia Financeira 

Ações  Tarefas Indicadores 

quantitativos 

Previstos 

Indicadores 

quantitativos 

Realizados 

Observações 

Participar em 

ações formação 

(loja social) 

Participar em ações de formação 

na área da criação de loja social 

- 1 ação formação 

- 9 trabalhadores 

participantes 

 Atividade não 

realizada 

Elaborar estudos 

de mercado 

Elaborar um estudo de mercado 

relativo aos produtos que 

poderão ter melhor aceitação 

- um estudo de 

mercado  

 Atividade não 

realizada 

Elaborar plano de 

negócio 

Elaborar e aplicar um plano de 

negócio na área social 

- 1 plano de 

negócio 

 Atividade não 

realizada 

Adaptar espaço 

físico ao plano de 

negócio projetado 

Adaptar o espaço físico para 

funcionar como loja social, ou 

ao plano de negócio projetado 

N/A  Atividade não 

realizada 

Reorganizar e 

desenvolver a 

RotAlternativa 

Reorganizar e desenvolver o 

projeto RotAlternativa com a 

inclusão de elementos históricos  

- 1 rota  

- 10 participantes 

- 2 guias 

1 rota 

16 participantes 

2 guias 

 

Realizar 

atividades que 

promovam a 

angariação de 

fundos 

Programar e realizar os Santos 

populares 

 - 30 utentes 

envolvidos 

+ 30 utentes 

 

 

Realizar a atividade do Mercado 

da Páscoa 

 - 10 utentes 

- 1 parceiro 

+ 10 utentes 

 

 

Realizar a atividade do Mercado 

de natal 

- 50 utentes 

1 parceiro 

+ 40 utentes  

Procurar 

patrocinadores 

das atividades 

desenvolvidas 

Procurar e estabelecer 

protocolos com patrocinadores 

das atividades desenvolvidas 

- 3 patrocinadores 

envolvidos 

 

5 patrocinadores Tomaz Douro 

DourAcima 

Ordem S. 

Francisco 

Associação 

comercial do 

Porto 

 

 

 

 

Gestão Organizacional 

Ações Tarefas Indicadores 

quantitativos  

Previstos 

Realizados Observações 

Realizar plano 

formativo anual 

Elaborar e aplicar um diagnóstico 

de necessidades formativas à equipa 

Elaboração de 1 

diagnóstico 

aos 9 elementos 

 Realizado 

informalmente 

Realizar plano formativo anual 

direcionado para áreas específicas 

1 ação 

frequentada 

 Atividade não 

realizada 
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(ex: criação loja social) 

Reformular e 

aplicar 

instrumentos de 

auto e hétero 

avaliação  

Aplicar as grelhas de avaliação das 

atividades comunitárias 

Aplicar grelhas 

a 100% das 

atividades 

Grelhas 

aplicadas na 

totalidade 

 

Realizar avaliação semestral 

(Janeiro e Julho) do plano de 

atividades  

2 avaliações 

semestrais 

2 avaliações 

realizadas 

 

Elaborar relatório de atividades 

anual 

- 1 relatório de 

atividades 

1 relatório 

realizado 

 

Definir áreas de 

interesse/ 

responsabilidade  

Definir áreas de interesse/ 

responsabilidade aos elementos da 

Direção  

N/A Áreas definidas  

Realizar estudos 

sociológicos  

Realizar estudo sobre as histórias 

de vida dos elementos mais idosos 

da comunidade “Retratos 

Sociológicos” 

- Realizar um 

estudo 

sociológico 

Estudo realizado Publicação do 

Livro “Retratos 

de um Porto 

Sentido” 

Aplicar medidas 

de melhoria da 

climatização  

Retificar a climatização das 

diversas salas do edifício  

N/A  Atividade não 

realizada 

Separar o piso 0 

do piso 1 ao 

nível das 

escadas 

Realizar obras entre o piso 0 e 1, 

isolando as duas divisões com 

construção de parede e aplicação de 

porta. 

N/A  Atividade não 

realizada 

 

 

Uma análise final deste quadro síntese permite identificar algumas ações que não 

cumpriram os indicadores quantitativos definidos, na sua maioria pela redução da 

procura de utentes a beneficiar dessas respostas, facto diretamente correlacionado com a 

redução populacional da comunidade com a qual trabalhamos.  

É igualmente notório que uma das áreas estratégicas, nomeadamente a de marketing e 

visibilidade institucional, apresenta várias ações não realizadas, algumas das quais serão 

adiadas para 2020, outras repensadas se deverão ou não ser incluídas, e com que 

alterações, no próximo plano anual de atividades. 

 

 

 

Considerações finais 
 

O presente relatório apresenta exaustivamente as várias ações desenvolvidas pelo 

CSPSN durante o ano de 2019. 
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Em termos gerais conseguimos alcançar os objetivos propostos, quer ao nível do plano 

de atividades, quer ao nível das grandes metas estratégicas. No entanto temos noção de 

que são necessárias constantes redefinições e ajustes, no sentido de uma permanente 

melhoria e adaptação ao tecido social envolvente e às necessidades da comunidade. 

Enquanto Centro Comunitário, pretendemos fazer mais e melhor, conferir mais 

visibilidade à Instituição, e com isso poder garantir as respostas necessárias e de 

excelência para a nossa comunidade.  
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Anexo 1 –  Relatório de Avaliação intermédia do Plano de Atividades 2019 – 1º 

Semestre 


