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INTRODUÇÃO 

 

Para os devidos efeitos legal e estatutário e dando cumprimento ao estabelecido no compromisso da Irmandade da Santa 

Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar, a Mesa Administrativa coloca à apreciação e votação dos Irmãos o 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2014, bem como, o respetivo Parecer do Conselho Fiscal. 

 

A Mesa Administrativa, durante o ano de 2014, pautou a sua atividade pelo cumprimento quase integral do Plano de 

Atividades aprovado para o referido período. Decorridos dezanove anos de atividade, o presente Relatório, tem como 

objetivo caracterizar tudo o que se tem promovido e desenvolvido em prol do melhoramento da qualidade de vida dos 

seus clientes. 

 

Solicitando a aprovação deste imprescindível instrumento de gestão, são descritas especificamente a implementação e 

dinamização das atividades desenvolvidas ao longo do ano, assim como os serviços considerados mais representativos, 

como sejam: o atendimento à comunidade; os equipamentos sociais que integram as diferentes respostas sociais de apoio 

à Infância / Juventude, às pessoas idosas, à comunidade; os Programas de Intervenção Comunitária; as Parcerias com 

outras Entidades e Programas; a continuidade da implementação dos Manuais de Gestão de Qualidade das Respostas 

Sociais; a implementação do sistema de segurança alimentar – HACCP; a Formação Contínua dos seus colaboradores; a 

elaboração de novos projetos; entre outros. 

 

O trabalho desenvolvido configura um progresso gradual e que se considera sólido e firme na história da Misericórdia de 

Gondomar. Sendo um testemunho histórico do seu dia-a-dia, o presente documento espelha o crescimento desta 

Instituição de Solidariedade Social que conta já com uma equipe de mais de 115 colaboradores ao serviço dos clientes 

beneficiários dos diferentes serviços disponíveis. 
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A – SEDE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VERA CRUZ DE GONDOMAR 

 

1 – ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

A Sede da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar entrou em funcionamento em 

setembro de 1996 e, desde esta data já foram atendidas três mil e sete pessoas, sendo 

que, em 2014 se procedeu à abertura de 64 novos processos sociais. 

As pessoas que recorrem a este serviço são provenientes de diversas freguesias deste 

concelho, como se pode constatar no Quadro 1.  

Quadro 1 - Número de Pessoas que recorreram pela 1ª vez à Sede da Instituição, em 2014, por Freguesia 

 
A Misericórdia de Gondomar tenta colmatar, ou pelo menos minorar, os problemas identificados em cada situação, 

através de: 

 

 Acompanhamento e encaminhamento para diversos Serviços e Instituições da comunidade, de pessoas que 

apresentam problemas sociais derivados das várias vulnerabilidades diagnosticadas, tais como problemas 

financeiros, habitacionais e de índole psicoafetivo ou de comportamento. É também de salientar que são frequentes 

as problemáticas associadas ao consumo de substâncias ilícitas, alcoolismo, problemas laborais e de desemprego, 

carência de informação, analfabetismo, etc.; 

 Distribuição de roupas às famílias economicamente carenciadas;  

 Apoio em géneros alimentícios, através do Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC) que, em 2014, substituiu 

o Programa Comunitário de Auxílio a Carenciados (PCAAC). 

 

 

FREGUESIA 
PROCESSOS SOCIAIS  

EM 2014 

Valbom 10 

S. Pedro da Cova 18 

Rio Tinto 1 

Fânzeres 10 

S. Cosme 20 

Jovim 2 

Foz do Sousa 3 

TOTAL 64 
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A Instituição em 2014 recebeu gratuitamente 13 796,61kg de géneros alimentícios, tal como se pode observar no Quadro 

2. É de salientar que este ano existiu uma diminuição significativa da quantidade do apoio prestado pela AMI à Santa Casa 

em relação ao ano anterior, situação que se deveu às alterações no programa de apoio alimentar que só procedeu a uma 

entrega anual do cabaz. 

 

Quadro 2 – Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – 2014 

 

 

A atribuição do apoio foi orientada pelos critérios de elegibilidade definidos pelo Programa de Apoio Alimentar FEAC e 

cumpriu todas as normativas que este estabelece. Pela análise do Quadro 3 pode-se constatar que 259 agregados 

familiares, compostos por 843 pessoas, beneficiaram de apoio em géneros alimentícios.  

 

 

 

Nº PESSOAS AF Nº DE AF Nº PESSOAS TOTAL 

ALIMENTOS RECEBIDOS 
QUANTIDADES 

UNIDADES PESO 

Tostas 403 pac. 100,75 Kg  

Arroz 903 emb.  903 Kg 

Açúcar 843 pac. 843 Kg 

Kg Atum em Óleo 1187 latas 142,44 Kg 

Sardinha em Lata 1393 latas 167,16 Kg 

Queijo em Barra 1186 unidades 355,8 Kg 

Feijão Enlatado 684 latas 547,2 Kg 

Grão Enlatado 581 latas 464,8 Kg 

Tomate Pelado 747 latas 582,66 Kg 

Leite meio gordo 3556 pac. 3556 L 

Salsichas 4700 latas  1175 Kg 

Azeite 978 garrafas 978 L 

Óleo 736 garrafas  736 L 

Massa esparguete 932 pac. 466 Kg 

Massa cotovelo 735 pac. 367,5 Kg 

Massa pevide 1836 pac. 459 Kg 

Manteiga 1064 pac.  266 Kg 

Bolacha Maria 1704 pac.  340,8 Kg 

Papa láctea farinha 1218 pac  609 Kg 

Cereais Pequeno-almoço 641 bem.  320,5 Kg 

Marmelada 1040 pac.  416 Kg 

TOTAL  13 796,61KG 
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1 39 39 

2 54 108 

3 51 153 

4 64 256 

5 31 155 

6 12 72 

7 5 35 

8 2 16 

9 1 9 

TOTAL 259 843 

 

 
Quadro 3 – Número de pessoas por agregado familiar, número de agregados familiares e número de pessoas apoiadas pelo FEAC, em 2014. 

 

 

Os beneficiários deste Programa residem em diversas freguesias do concelho de Gondomar. Como se pode verificar no 

Gráfico 1, as freguesias de Valbom e de S. Pedro da Cova são as que possuem maior número de beneficiários apoiados. 

 

 
Gráfico 1 – Nº de famílias que foram apoiadas pela Santa Casa através do FEAC., por Freguesia 

 

  

A este programa recorrem famílias e/ou indivíduos que, devido a situações de desemprego e outros problemas 

económicos adjacentes, condicionam a sua capacidade de fazer face às despesas fixas mensais e à alimentação. 

 

Com o objetivo de dotar estas famílias e/ou indivíduos de conhecimentos em áreas como a poupança e a 

nutrição adequada, a Santa Casa realizou um Programa de sessões de sensibilização sobre alimentação saudável e 

poupança na cozinha decorrentes da comemoração do Dia Mundial da Poupança e do Dia Mundial da Alimentação. Estas 

sessões decorreram entre os dias 20 de Outubro a 6 de Novembro e foram dinamizadas por uma Educadora Social e por 

uma Nutricionista. 
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As sessões de sensibilização decorreram em diferentes espaços: instalações da Junta de Freguesia de Valbom, 

instalações da Universidade Sénior de Gondomar e nas instalações da Igreja de S. Pedro da Cova, para um grupo de cerca 

de 16 beneficiárias residentes nas respetivas freguesias. 

É de salientar que estas sessões estiveram incluídas na Quinzena da Alimentação Saudável e da Poupança na 

Cozinha, promovidas pela Santa Casa que assume um compromisso intergeracional e globalizador, contando também, com 

a participação dos clientes da Instituição integrados nas respostas sociais de Centro de Dia, Creche, Centro de Convívio e 

Centro de Acolhimento Temporário. 

 

2 – APOIOS 

 

2.1 BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, à semelhança dos anos anteriores, continuou a beneficiar do apoio do Banco 

Alimentar Contra a Fome em cabazes mensais e/ou trimestrais de géneros alimentícios. A sua distribuição foi 

direcionada, na sua totalidade, para os diferentes equipamentos da Instituição.  

 

PRODUTOS QUANTIDADE (KG) 

Açúcar 41Kg 

Arroz 126 Kg 

Bolachas Variadas 28,4 Kg 

Molhos Tomate 373 Kg 

Cereais 122 Kg 

Massas Diversas 66 Kg 

Legumes 5056,6 Kg 

Leguminosas em Conserva 79 Kg 

Leguminosas secas (em pacote ou saco) 36 Kg 

Fruta 14013,4Kg 

Farinha de Trigo, Maizena 78 Kg 

Farinha Láctea 104,6 Kg 

Iogurtes 3064,4 Kg 

Leite UHT (em pacote) 399 Lt 

Ovos 196 Kg 

Óleo 39 Lt 
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PRODUTOS QUANTIDADE (KG) 

Azeite 6 Lt 

Azeitonas 10,4 Kg 

Pão Fresco e de Média Duração 85,9 Kg 

Bolos e Biscoitos de fabrico industrial 307,8 Kg 

Bolos Congelados Diversos 56 Kg 

Tostas e Gressinos 96 Kg 

Queijos Diversos 20,4 Kg 

Charcutaria e Salsichas Frescas 45 Kg 

Charcutaria Enlatada 6 KG 

Sardinha, Atum, Outros peixes e Mariscos 39 Kg 

Tabletes, Bombons, Rebuçados, Gomas, etc. 164,4 Kg 

Sal 8 Kg 

TOTAL 24 667,3 Kg 

Quadro 4 - Banco Alimentar Contra a Fome – 2013 

 

Durante o ano 2014 a Instituição recebeu 24 667,3 kg em géneros alimentícios, sendo de realçar um aumento 

significativo do apoio, relativo ao ano anterior (em 2013 a Instituição recebeu 8 057,2 Kg). 

  

2.2 APOIO DO SUPERMERCADO MODELO DE S. COSME 

 

 

A Misericórdia de Gondomar contou uma vez mais, com o apoio regular em géneros alimentícios do Supermercado Modelo 

de S. Cosme, para consumo interno nos seus diferentes equipamentos, tal como se pode observar no quadro seguinte: 

 

PRODUTOS QUANTIDADES 

Arroz 443 Kg 

Farinha 130.8 Kg 

Açúcar 95.38 Kg 

Massa 91.03 Kg 

Esparguete 24.5 Kg 

Café 8.07 Kg 

Cápsulas de Café  166 Unidades 

Mistura Solúvel 1.910 Kg 

Doces  246.731 Kg 

Feijão 29.780 Kg 
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Grão-de-bico 9.950 Kg 

Fruta em Calda 38.524 Kg 

Cereais  41.903 Kg 

Bolachas  20.651 Kg 

Iogurtes 22.986 Kg 

Detergente Máquina  2628 Doses + 12.440 litros  

Detergentes (loiça, chão…)  30 unidades + 39.750 Litros 

Sal para a Máquina 10 Likos 

Sal Cozinha 40.515 Kg 

Cueca /Fralda / Pensos Incontinência 1250 Unidades 

Farinha Láctea  9.4 Kg 

Leite e Leite Achocolatado   8.2Litros 

Leite em Pó  1.155 Kg 

Azeite / Óleo  10.350 Litros 

Enlatados 32.6 Kg 

Salgados e Aperitivos 15.450 Kg 

Maionese e molhos 26.959 Litros 

Polpa de Tomate  5.650 Kg 

Temperos em pó (pimenta……) 24.468 Kg 

Chá  301 Gramas 

Ovos 9 Dúzias 

Puré de Batata e Pão Ralado 3.376 Kilos  

Manteiga 7.8 Kilos  

Bebidas (sumos e águas) 110.048 Litros 

Sobremesas (bolos, biscoitos,…) 43.601Kg 

Papel higiénico 688 Rolos 

Produtos de higiene 4400 Unidades + 77.555 Litros 

Produtos de limpeza 1211 Unidades + 3177 Litros 

Guardanapos e Rolos de Cozinha 1626 Unidades 

Brinquedos 205 Unidades 

Quadro 5 – Apoio do Supermercado Modelo – 2014 

 

 

3 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI) 

 

As equipas multidisciplinares de Rendimento Social de Inserção mantiveram o seu funcionamento com a formalização da 

assinatura do Protocolo em Setembro de 2009, entre o ISS, IP - Centro Distrital do Porto e a Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar.  
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Em Setembro de 2013 foi celebrada uma adenda ao Protocolo que assegurava a manutenção do trabalho das equipas na 

Instituição e que prevê um ajustamento dos territórios de intervenção. Assim a intervenção das equipas passou a 

distribuir-se da seguinte forma: 

 Equipa 1 – S. Cosme; 

 Equipa 2 – S. Pedro da Cova e Lomba; 

 Equipa 3 – Valbom; 

 Equipa 4 – S. Cosme, Fânzeres e Rio Tinto. 

 

As quatro equipas continuam a ser constituídas por 1 Assistente Social, 1 Educador Social, 1 Psicólogo e 2 Ajudantes de 

Ação Direta, perfazendo um total de 20 colaboradores que asseguram o acompanhamento aos beneficiários.  

 

3.1 NÚMERO DE ATENDIMENTOS MARCADOS E NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 

 

Durante o ano civil de 2014, as equipas técnicas agendaram 7321 atendimentos, nos quais 6062 

requerentes/beneficiários compareceram e 1259 faltaram. Registou-se assim uma taxa de assiduidade de 82,8 %. 

 

3.2 INFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

Para a elaboração das informações sociais, o técnico convoca para atendimento o requerente e restantes elementos do 

agregado familiar, maiores de 16 anos, com vista à avaliação sociofamiliar e económica. Durante o mesmo, confirma-se 

toda a informação facultada pela família que consta no requerimento. Assim, caso o processo esteja devidamente 

instruído, será negociado o Contrato de Inserção (C.I.) com o agregado familiar. Posteriormente, é agendado novo 

atendimento para a família de forma a subscrever o C.I. e dar lugar ao deferimento da prestação de RSI. 

Por outro lado, se o processo não estiver devidamente instruído, o requerente será encaminhado para o Serviço 

Informativo da Segurança Social para a devida instrução. Dependendo dessa reanálise, o processo segue para proposta 

de indeferimento ou deferimento. Neste último, é encaminhado novamente para o técnico que convoca a família para a 

negociação e posterior subscrição do C.I. 

Ao longo do ano de 2014 foram elaboradas 444 informações sociais. 

 

3.3 PROCESSOS EM ACOMPANHAMENTO 

 

Após o deferimento da prestação, o Técnico elabora um diagnóstico social, enumerando as potencialidades e as 

vulnerabilidades do agregado familiar. Desta forma, procura-se delinear estratégias de intervenção devidamente 

ajustadas a cada processo/família em acompanhamento, através do desenvolvimento de diferentes diligências. Estas 
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diligências constam não só de entrevistas, visitas domiciliárias, mas também do estabelecimento de outros contactos 

formais e/ou informais com entidades de referência para o processo em questão. 

 

Quadro 6 - N.º de Processos e núcleos em acompanhamento, nº de beneficiários acompanhados e nº de processos transferidos/cessados 

 

* O termo “núcleo” refere-se às situações em que existem elementos da família que coabitam, mas recebem a prestação 

de forma independente. 

 

3.4 CONTRATOS DE INSERÇÃO 

 

No âmbito da intervenção com os beneficiários de RSI são negociados e assinados Contratos de Inserção com os 

elementos do agregado familiar e os parceiros responsáveis pelas diversas áreas de inserção, designadamente, Ação 

Social, Saúde, Educação, Emprego/Formação Profissional e Habitação. 

No ano civil de 2014, foram negociados e assinados 1032 Contratos de Inserção com os beneficiários em 

acompanhamento pelas equipas de RSI da Santa Casa. É de salientar que todos os contratos mencionados foram 

discutidos e aprovados nas reuniões do Núcleo Local de Inserção. 

 

3.5 VISITAS DOMICILIÁRIAS  

 

No decurso da intervenção das equipas de RSI, foram realizadas 5389 visitas domiciliárias. Estas revelaram-se um 

recurso indispensável para uma maior aproximação aos agregados familiares no seu contexto natural, facilitando a 

promoção de uma melhor organização do espaço doméstico, da gestão do orçamento familiar e do apoio em questões 

relacionadas com a cidadania.      

 

3.6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DE RSI 

 

No ano de 2014, as equipas desenvolveram diversas atividades, que promoveram um maior 

conhecimento/aprofundamento das famílias e das suas dinâmicas, com vista a complementar o trabalho realizado em 

gabinete.  

 

 

 

Nº DE PROCESSOS EM 

ACOMPANHAMENTO 

Nº DE NÚCLEOS EM 

ACOMPANHAMENTO* 

Nº DE BENEFICIÁRIOS 

ACOMPANHADOS 

Nº DE PROCESSOS 

TRANSFERIDOS / CESSADOS 

751  11 2226 319 
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Atividade Dia da Mulher 

A atividade do Dia da Mulher dirigiu-se a 28 beneficiárias residentes nas freguesias em acompanhamento com vista a 

promover a autoestima das mesmas, com base na valorização da sua imagem pessoal. Neste sentido, proporcionou-se 

uma ida a uma escola de formação profissional com cursos na área da estética. Deste modo, as beneficiárias puderam 

usufruir do serviço de cabeleireiro, nomeadamente coloração corte e brushing.     

 

Atividade de Páscoa 

Esta atividade foi dinamizada com um grupo de 27 jovens pertencentes às várias freguesias em acompanhamento. Os 

participantes fizeram coelhos da Páscoa, que foram oferecidos com as respetivas amêndoas no final da sessão. 

 

Férias na Biblioteca 

À semelhança dos anos anteriores, as equipas de RSI dinamizaram atividades lúdicas na Biblioteca Municipal de 

Gondomar, dirigidas a crianças e pais. Estas tiveram como objetivo a promoção da relação entre pais e filhos e a 

ocupação dos tempos livres nas férias através de momentos lúdicos e de lazer. As atividades desenvolveram-se em 4 

sessões e contaram com a participação de 20 participantes por sessão. 

 

Férias de Verão 

A implementação deste programa teve como objectivo proporcionar um conjunto de atividades que, além de potenciarem 

momentos de divertimento e lazer, potenciaram o desenvolvimento de competências sócio - afectivas, físico – motoras e 

cognitivas, de modo a atenuar o impacto negativo das desvantagens do meio sócio - cultural em que se encontram 

inseridas. Neste âmbito, foram organizadas quatro sessões que se destinaram a grupos de crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 11 anos de idade, perfazendo um total de 51 crianças. 

 

Sessão de Natal 

Esta atividade foi dinamizada com um grupo de 30 crianças e 3 adultos pertencentes às várias freguesias em 

acompanhamento. Os participantes fizeram uma rena em feltro, que foi oferecida com um chupa-chupa no final da sessão. 

 

Sessões de informação sobre Nutrição 

Face às lacunas identificadas nos hábitos alimentares das famílias em acompanhamento, realizaram-se sessões de 

informação sobre nutrição, com a colaboração da Nutricionista da Santa Casa, com vista a fomentar a adoção de hábitos 

alimentares mais saudáveis e, simultaneamente, económicos. De notar que estas iniciativas se dirigiram às famílias, 

procurando promover a dinâmica familiar, através da integração de pais e filhos nas sessões. Por conseguinte, foram 

realizadas 8 sessões de nutrição nos diferentes territórios de intervenção. As primeiras 4 sessões destinaram-se a pais 

com filhos na 1ª infância, tendo-se posteriormente realizado mais 4 sessões dirigidas a pais e filhos. Nestas sessões, 

participaram 74 beneficiários.    
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3.7. PROJETOS E PROGRAMAS 

 

 

Programa “Alta Tensão” – Gestão de emoções e conflitos 

As equipas de Rendimento Social de Inserção da Santa Casa de Misericórdia Vera Cruz de Gondomar dinamizaram um 

programa de desenvolvimento de competências sociais, pessoais e emocionais. O mesmo focou-se na temática da gestão 

das emoções, promovendo, concomitantemente, a capacidade de resolução de conflitos.  

O programa “Alta Tensão” teve como público-alvo adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos de 

idade, provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos. Para o mesmo foram dinamizadas 4 sessões em 2 das 

freguesias abrangidas pelo Protocolo - São Cosme e São Pedro da Cova, tendo participado 24 jovens.  

 

Competências Sociais e Gestão de Conflitos 

No decurso da intervenção realizada na freguesia de São Pedro da Cova verificou-se que os jovens manifestavam 

dificuldade na gestão assertiva dos conflitos que surgiam no seu contexto natural de vida. Por conseguinte, foi realizado 

um programa constituído por 4 sessões, destinado a 12 jovens beneficiários da prestação de RSI. Promoveu-se assim o 

desenvolvimento de competências sociais e emocionais, focando-se na temática da resolução de conflitos.   

 

Módulos 

No decurso do acompanhamento realizado pelas equipas às famílias beneficiárias de RSI, têm-se verificado que a 

acentuação de fatores tais como o desemprego, a falta de objetivos e expetativas e as dificuldades económicas, 

influenciam negativamente a autoestima e o autoconceito desta população. Neste sentido, as equipas consideraram 

pertinente desenvolver sessões de promoção da imagem pessoal, alimentação saudável, saúde oral e toxicodependências 

junto dos beneficiários da prestação de RSI. No ano de 2014, foram realizadas 20 sessões, com 36 jovens e 60 mulheres. 

 

Programa “Ser Cidadão” 

De forma a promover um maior conhecimento e responsabilização dos beneficiários relativamente à prestação do RSI, 

implementou-se o programa “Ser Cidadão”, que teve como objetivo esclarecer e informar os beneficiários de RSI dos 

seus direitos e deveres, bem como responsabilizá-los para efetuar o pedido de renovação da prestação de RSI nos 

serviços da Segurança Social, fomentando o exercício da cidadania. As sessões foram realizadas com um caráter mensal 

nas diferentes freguesias em acompanhamento. Cada uma das 4 equipas do Protocolo dinamiza a sessão junto das 

famílias intervencionadas. O número de participantes foi variável, dependendo do número de famílias que necessitem de 

realizar a renovação da prestação de RSI em cada mês.  
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Loja Social “Boutique das Vaidades” 

A Boutique das Vaidades, localizada na Sede da Santa Casa, durante o ano de 2014, deu continuidade ao seu 

funcionamento, durante uma tarde por semana. Esta loja social permitiu às famílias ter a oportunidade de selecionar os 

artigos de acordo com os seus gostos pessoais e necessidades. Através de um pequeno donativo, adquirir variados 

artigos, novos e usados, nomeadamente, roupas, calçado, acessórios e brinquedos. 

Durante o ano de 2014, na loja social foram adquiridos 645 artigos através do donativo de 676,66€. 

 

4 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO: SEDE 

 

No que se refere ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Sede, a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, em 2014, 

continuou a apoiar 45 clientes convencionados no Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital do Porto.  

As equipas do SAD são constituídas por ajudantes familiares, que se encontram 100% afetas a esta resposta social, assim 

como pelo pessoal de retaguarda, constituído por técnicos, administrativos, cozinheira, ajudantes de cozinha, empregada 

de lavandaria e auxiliar de serviços gerais, que prestam uma diversidade de serviços, de acordo com as necessidades 

identificadas para cada situação. 

 

Em Dezembro de 2014, o Serviço de Apoio Domiciliário da Sede abrangia um total de 45 clientes distribuindo-se 

geograficamente da seguinte forma: 40 clientes residentes na freguesia de S. Cosme, 3 residentes na freguesia de 

Fânzeres e 2 na freguesia de S. Pedro da Cova. A população caracterizava-se por ser, na sua maioria do sexo feminino, tal 

como se pode constatar no Gráfico 2. 

 

   

Gráfico 2 - Distribuição dos clientes de SAD Sede - por idade e género – Dez. 2014 

 

No sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e suas famílias, a Instituição tem vindo a apoiar 

inúmeros clientes que se encontram numa situação funcional de elevada dependência. O diagnóstico efetuado de forma 

individualizada, permitiu identificar e compreender os principais motivos/necessidades que os levaram a solicitar os 
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serviços prestados pelo SAD. Assim, através da análise do Gráfico 3, é possível verificar que os motivos que se 

destacaram foram: os problemas de saúde, seguido da diminuída retaguarda familiar. 

 

 

Gráfico 3 – Motivos/Necessidades do Serviço de Apoio Domiciliário – Dez. 2014 

 

No que diz respeito aos serviços prestados pelo SAD, importa mencionar que este dispõe de um conjunto diversificado de 

serviços em função das necessidades dos seus clientes. A totalidade dos serviços prestados continua a ser superior ao 

número de clientes em análise, visto que a Instituição presta um ou mais serviços a cada cliente. Analisando o Gráfico 4, 

podemos verificar que, em Dezembro de 2014, o serviço de fornecimento e apoio na alimentação e os outros serviços 

foram os serviços mais prestados. 

 

 

Gráfico 4 – SAD - Serviços prestados em Dez. 2014 

 

Durante o ano de 2014, deu-se continuidade à concretização do serviço de atividades de animação e socialização, no que 

respeita à efetiva implementação do Atelier Mãos à Obra, do Atelier Gerações, das Atividades de Estimulação Cognitiva e 

das Visitas Culturais. Este leque diversificado de atividades vai ao encontro do estipulado pela nova legislação do SAD 

(Portaria n.º 38/2013 de 30 de janeiro). Uma vez que a realização das atividades implica um custo acrescido de 5% na 
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comparticipação mensal de cada cliente, tornou-se mais difícil a sua generalização e efetiva implementação. As atividades 

realizadas tiveram como principal objetivo promover o convívio e a participação ativa dos clientes, acabando por 

proporcionar momentos diferentes, assim como evitar o isolamento social. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar, como Instituição que se preocupa em chegar a todos aqueles 

que necessitam do seu apoio, bem como assegurar a máxima qualidade de vida a todos os seus clientes, em Novembro de 

2014, estabeleceu um acordo de parceria, a título experimental, com a empresa de Teleassistência Domiciliária - 

Helpphone, no sentido de criar um serviço de proximidade junto de 8 clientes integrados na resposta social do Serviço de 

Apoio Domiciliário (SAD – S. Cosme, SAD – Sede, SAD – Medas e SAD – Fânzeres).  

O Serviço de Teleassistência consiste na resposta a situações de urgência através de uma central de assistência 

permanente, pronta a responder a qualquer situação de emergência, através de um sistema de comunicação rápido e 

seguro, 24 horas por dia, todos os dias do ano e tem como principal objetivo garantir um serviço de apoio inovador, no 

sentido de melhoria de qualidade de vida, saúde, segurança e auto estima dos utentes e proporcionar uma resposta 

imediata em situações de emergência bem como o apoio na solidão, a todos aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade ou dependência.  

 

Por último, importa realçar que a equipa Técnica afeta a esta resposta social encontra-se a implementar o Manual de 

Gestão de Qualidade do Serviço de Apoio Domiciliário, assim como a aplicação de alguns instrumentos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços/atividades prestadas aos seus clientes. 

 
 

B – CENTRO DE CONVÍVIO DE FÂNZERES 

 
Em 2014, a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar deu continuidade ao 

desenvolvimento, manutenção e gestão do Centro de Convívio de Fânzeres, dispondo 

de um Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital do Porto para 70 

clientes. 

 

De forma a criar um ambiente adaptado aos interesses e necessidades de cada 

idoso, o Centro de Convívio de Fânzeres funciona de forma autónoma e dinâmica no 

que diz respeito à gestão e planeamento das atividades, contando com a 

colaboração dos clientes e da equipa técnica da Instituição.  

Assim, em 2014 realizaram-se as seguintes atividades com os clientes deste equipamento: 

 

 Comemoração de épocas festivas (Carnaval, Páscoa, S. João, S. Martinho e Natal); 

 Ensaios do Grupo de Cantares; 
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 Sessões de fisioterapia (bissemanal); 

 Atividades de expressão plástica; 

 Passeios recreativos a Montalegre e Guimarães. 

 

Importa salientar que os clientes frequentadores deste equipamento que constituem o Grupo de Cantares continuaram a 

demonstrar dinamismo, iniciativa e criatividade, tendo participado também noutras atividades, tais como: 

 

 22º Aniversário do Centro de Convívio; 

 Comemoração 40º Aniversário do 25 de Abril - atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia de Fânzeres; 

  17º Aniversário Grupo de Cantares do Centro de Convívio; 

 Atuação na Festa de Natal, organizada pela União de Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova. 

 

Apesar do interesse e dinamismo demonstrado pelos clientes que se encontram a frequentar este Cento de Convívio e do 

investimento na oferta e dinamização de diferentes atividades por parte da Instituição, a frequência média diária tem sido 

inferior ao previsto no Acordo de Cooperação. No entanto é de realçar a frequência mensal dos 70 clientes, apesar de 

irregular, uma vez que, parte dos clientes não frequentam diariamente o espaço, o que provoca o desfasamento entre a 

frequência diária e o número de clientes previstos no respetivo Acordo. 

 

 
Gráfico 5 - Distribuição dos Clientes por Idade e Género 

 

Da análise deste gráfico é possível concluir que, na sua maioria, os clientes integrados nesse equipamento são do género 

feminino. Como se verifica pela análise do gráfico anterior, no intervalo de idades 75-79 existem mais clientes do género 

masculino, contrariamente ao que se verifica nos restantes intervalos. 
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C – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE MEDAS 

 
A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar mantém, uma estreita parceria com a Associação de Reformados de Medas, 

desde 2001, tendo como principal objetivo o desenvolvimento, manutenção e gestão deste equipamento social.  

Desde 15 de abril de 2013, o Centro de Convívio passou a funcionar no Largo do Santo n.º 2, União de Freguesias de 

Melres/Medas. As instalações foram cedidas pela Câmara Municipal de Gondomar àquela Associação.  

Com duas equipas permanentes de ajudantes familiares, é prestado diariamente o Serviço de Apoio Domiciliário e de 

tarde uma colaboradora desempenha as suas funções no Centro de Convívio, para além de outros colaboradores comuns 

a respostas sociais afetas a outros equipamentos, tais como: Diretora Técnica, Assistente Social, Educadora Social, 

Serviços administrativos, Cozinheira, Encarregada de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

                                                 CLIENTES 

RESPOSTAS SOCIAIS 

N.º CLIENTES ACORDO COM ISS, I.P. 

CENTRO DISTRITAL DO PORTO 

N.º CLIENTES 

FREQUÊNCIA 2014 

Serviço de Apoio Domiciliário 36 36 

Centro de Convívio  20 20 

Quadro 7 - Associação dos Reformados de Medas: Respostas Sociais por número de Clientes, em 2014 
 

 

 

1 – CENTRO DE CONVÍVIO 

 

O Centro de Convívio da Associação de Reformados de Medas constitui-se como um meio apropriado e eficaz de 

interajuda para a aquisição e manutenção do equilíbrio necessário do Idoso e tem como objetivos principais: fomentar a 

vida de relação, manter e/ou desenvolver as capacidades existentes e contribuir para a manutenção do idoso no seu 

meio habitual de vida. Esta Resposta Social é destinada a 20 idosos (Acordo de Cooperação com a Segurança Social) 

residentes na União de Freguesias Melres/Medas. Encontra-se em funcionamento todos os dias da semana, entre as 

14:00h e as 18:00 horas. Oferece aos seus clientes atividades socio- recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas 

pelos mesmos, assim como pela equipa de colaboradores. 

 



                               
 

 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Página 19 

 

Gráfico 6 – Caracterização dos clientes do Centro de Convívio, por idades e género 
 

 

Através da análise do Gráfico 6 verifica-se que em dezembro de 2014, 20 clientes frequentam aquela resposta social, com 

predomínio para o género feminino, com idades superior a 80 anos. 

 

De uma forma autónoma, o Centro de Convívio desenvolve diariamente jogos recreativos (cartas, damas, dominó). Para 

além  da participação em diversas  atividades,  é  de  referir que os clientes  têm  diariamente  assegurado  o  transporte  

 

(carrinha da Associação ao serviço da Misericórdia de Gondomar) e um lanche. Saliente-se que, devido às características 

próprias dos seus frequentadores, estes dinamizam-nas e adaptam-nas aos seus gostos, preferências e prioridades 

coletivas. 

Os clientes que frequentam este Centro de Convívio, sempre que é praticável, participam e integram-se nas atividades 

realizadas nos outros equipamentos sociais da Misericórdia de Gondomar, tal como o descrito nas atividades mensais dos 

diferentes equipamentos (páginas 28 à 31) do presente relatório. A planificação das atividades desta resposta contempla 

também atividades intergeracionais, privilegiando o encontro entre as pessoas idosas e as crianças integradas no Centro 

de Apoio à Família.  

 

 

2 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  
 

 

No ano de 2014 a Instituição deu continuidade ao Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital do Porto, revisto 

a 20 de junho de 2012, que passou a integrar 36 clientes no Serviço de Apoio Domiciliário.  

 

Como é possível observar no Gráfico 7, em dezembro de 2014, integravam 36 clientes nesta resposta social dividindo-se 

equitativamente, ao nível do género, existindo uma maior prevalência dos clientes na faixa etária superior aos 80 anos. 
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Gráfico 7 – Distribuição dos clientes de SAD Medas - por idade e género – Dez. 2014 

 

Ao longo do ano de 2014 a Misericórdia de Gondomar deu resposta a todas as solicitações para a integração no Serviço de 

Apoio Domiciliário na freguesia de Medas, alargando a sua área de intervenção para as freguesias limítrofes. Assim, 

quando existem vagas e é solicitado o Serviço de Apoio Domiciliário por pessoas que residem nas freguesias limítrofes e 

carecem de resposta, os serviços são prestados pelas equipas que exercem funções neste SAD. No Gráfico 8, observa-se 

a distribuição dos clientes por freguesia, em Dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos clientes por freguesia 

 
 

Relativamente aos motivos/necessidades que levaram os clientes e/ou familiares a solicitar o Serviço de Apoio 

Domiciliário, foi possível identificar, através do Gráfico 9, que os problemas de saúde foram o motivo que mais se 

destacou entre os outros. Seguidamente verifica-se que a idade avançada e a diminuída retaguarda familiar foram 

também dos motivos que mais se destacam.  
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Gráfico 9 – Motivos/Necessidades do Serviço de Apoio Domiciliário – Dez. 2014 

 

 

Como se pode observar no Gráfico 10, o fornecimento da alimentação foi o serviço mais solicitado. O serviço de Atividades 

de Animação e Socialização apresenta um elevado número de clientes devido à regular realização de compras de bens e 

géneros alimentícios e pagamento de serviços. O total dos serviços prestados é superior ao número de clientes que 

beneficiam do SAD, devido a serem prestados um ou mais serviços em cada um. 

 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos clientes por serviços prestados 
 

 

D – CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME 

 

Durante o ano de 2014, o Centro Comunitário de S. Cosme possibilitou a dinamização 

das respostas sociais que o integram e o consequente desenvolvimento de diferentes 

serviços e atividades, com vista à promoção e integração social dos seus clientes.  
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O objetivo central continuou a ser a melhoria da qualidade de vida da população do Município de Gondomar, de forma a 

contribuir para que as crianças, os jovens e os idosos tenham a oportunidade de conviver, aprender e receber todo o 

apoio que precisam. 

CLIENTES 

 

RESPOSTAS SOCIAIS 

CAPACIDADE 
ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O ISS, I.P. - CENTRO 

DISTRITAL DO PORTO 

FREQUÊNCIA 

(DEZ.14) 

Centro de Dia 60 60 56 

Serviço Apoio 

Domiciliário 
50 30 30 

Centro de Convívio 40 30 24 

Centro Comunitário - 
Grupo Heterogéneo de Beneficiários do Concelho 

de Gondomar 
36 

Creche 39 33 33 

Quadro 8 – Caracterização do número de clientes por Resposta Social 
 

 

 

1 – CENTRO DE DIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME 

 
 

O Centro de Dia é uma resposta social que visa a prestação de um conjunto de serviços que satisfaça as necessidades 

básicas das pessoas idosas, tais como: refeição, cuidados de higiene pessoal, tratamento de roupa, administração da 

medicação, convívio e atividades lúdico-pedagógicas, no sentido de contribuir para a manutenção destas pessoas no seu 

meio sócio - familiar. 

O Centro de Dia possibilita ainda as informações e condições necessárias ao acolhimento dos seus clientes, prestando 

cuidados individualizados de acordo com as necessidades expressas pelos mesmos e favorecendo as relações 

interpessoais, a fim de evitar o isolamento social e promover a sua qualidade de vida. 

Na resposta social de Centro de Dia, em dezembro de 2014, verificou-se uma frequência de 56 clientes, permanecendo a 

existência de vagas, tendo em conta a capacidade prevista no Acordo de Cooperação (60). Apesar da Instituição dispor de 

inscrições suficientes para o seu preenchimento, estas são realizadas por familiares de pessoas com elevado grau de 

dependência, ou com problemas de saúde graves de âmbito neurológico que, por esses motivos, não correspondem aos 

critérios para a integração nesta resposta. 

Os clientes integrados no Centro de Dia têm idades compreendidas entre os 46 e os 93 anos, conforme se pode observar 

no gráfico seguinte. Importa referir que, no ano de 2014, foram admitidos clientes com uma faixa etária inferior aos 65 

anos, o que denota a procura da resposta social por pessoas que apresentam necessidades específicas decorrentes de 
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problemas de saúde (físicos e mentais) que afetam a sua autonomia e diminuem o seu grau de funcionalidade. O sexo 

feminino continua a destacar-se com um maior número de frequentadores.  

 

Gráfico 11 – Distribuição dos clientes por género e idade, dez 2014 

 
 

Fazendo uma caracterização do grau de autonomia/situação de dependência das pessoas que integram esta resposta 

social, importa atentar sobre o gráfico seguinte que expressa a predominância de clientes que apresentam uma situação 

de dependência. Como se pode observar, 17 encontram-se em situação de dependência parcial, 8 em situação de 

dependência e 4 em situação de grande dependência. Neste sentido, importa salientar que, dos 56 clientes que integram 

esta resposta, apenas 27 se encontram numa situação de autonomia, não revelando necessidade de cuidados 

individualizados.  

 

 
Gráfico 12 – Caraterização dos clientes face ao grau de autonomia / dependência 

 

As pessoas idosas integradas nesta resposta social residem, maioritariamente, na freguesia de S. Cosme, conforme é 

possível constatar no gráfico que se segue, correspondendo à zona geográfica em que o equipamento se encontra 

inserido.  
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Gráfico 13 – Distribuição dos clientes, por freguesia, no ano de 2014 

 

 

Os clientes integram-se e participam nas atividades semanais previstas, tais como: 

 Atelier Mãos à Obra: desenho, pintura, tecelagem, tricô, etc.; 

 Atelier de Gerontomotricidade: Ginástica, caminhadas, jogos tradicionais, entre outros; 

 Atelier de Canto: Cantares tradicionais; 

 Atelier de Estimulação Cognitiva: Exercícios de atenção, memória, orientação temporal e espacial, jogos de 

sequenciação lógica, de flexibilidade, entre outros; 

 Atelier de Tardes Culturais: tertúlias, visualização de filmes e fotografias, culinária e atividades diversas de índole 

intergeracional; 

 Exploração do meio: visitas culturais, piqueniques, participação em atividades programadas para os idosos; 

 Comemoração de datas festivas; 

 Jogos: cartas, damas, dominó e outros. 

 

Sempre que possível, estas pessoas participam nas atividades realizadas noutros equipamentos desta Misericórdia de 

Gondomar, tal como o descrito nas atividades mensais dos diferentes equipamentos (páginas 28 à 31) do presente 

relatório. A planificação destas contempla também atividades intergeracionais, privilegiando o encontro entre as pessoas 

idosas e as crianças integradas na Creche do Centro Comunitário de S. Cosme. 

Para além destas atividades, os clientes beneficiam do transporte de ida e regresso às suas casas, do serviço de 

alimentação, bem como de serviços que dependem da avaliação do seu grau de autonomia, bem como da retaguarda 

familiar que apresentam, como sejam a higiene pessoal e o tratamento de roupa, a administração da medicação, 

deslocações a serviços de saúde, entre outros. 

 

                      



                               
 

 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Página 25 

 

Gráfico 14 - Distribuição dos Serviços Prestados no Centro de Dia 

 

Pela análise do Gráfico 14 pode-se verificar que todos os clientes usufruem do serviço de alimentação ao almoço e lanche, 

sendo que 32 apresentam indicação para regime de dieta e 24 clientes fazem uma alimentação normal. Relativamente ao 

serviço de higiene pessoal 19 clientes beneficiam desse serviço, 3 de tratamento de roupa, sendo assegurada a 

administração da medicação a 24 clientes idosos. 

 

O Centro de Dia e o Centro de Convívio do Centro Comunitário de S. Cosme contam com uma equipa constituída por 

Técnicos comuns a outras respostas sociais, Ajudantes de Centro de Dia e outro pessoal comum a outras respostas 

sociais do equipamento, tal como a Encarregada de Serviços Gerais e o pessoal afeto à cozinha, à lavandaria e aos 

serviços gerais. 

 

 

2 – CENTRO DE CONVÍVIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME 
 

 

O Centro de Convívio constitui-se como um meio apropriado e eficaz de interajuda para aquisição e manutenção do 

equilíbrio necessário à pessoa idosa. Esta resposta social apoia atividades sócias recreativas e culturais, organizadas e 

dinamizadas pelos seus clientes e tem como objetivos principais: fomentar a vida de relação, manter e/ou desenvolver as 

capacidades existentes e contribuir para a manutenção da pessoa no seu meio habitual de vida. 

Em dezembro de 2014, esta resposta apresentou uma frequência de 24 pessoas, significando uma média inferior à sua 

capacidade, devido a uma menor procura deste serviço, o que parece refletir a preferência das pessoas autónomas pelo 

seu contexto domiciliário. 

A Câmara Municipal de Gondomar continuou a conceder um subsídio mensal para fazer face às despesas da resposta 

social, bem como assegurou o transporte de ida e regresso das pessoas idosas ao centro urbano de Gondomar, entre as 

14.00h e as 17.00horas. 

O espaço físico do Centro de Convívio é comum ao da resposta social de Centro de Dia e os clientes partilham e 

participam, com empenho e entusiasmo, nas atividades programadas para estas respostas sociais, descritas nas páginas 

28 à 31.  
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Gráfico 15 – Distribuição dos clientes do Centro de Convívio do CCSC, por género e idade 

 

Analisando os gráficos pode observar-se que a idade predominante dos clientes do Centro de Convívio situa-se entre os 

55 e os 91 anos, sendo que o sexo feminino se destaca com um maior número de utilizadores. A maioria das pessoas 

integradas nesta resposta é residente na freguesia de S. Cosme.  

 

 

 

 

Gráfico 16 – Distribuição dos clientes do Centro de Convívio do CCSC, por freguesia 

 

 

3 - ATIVIDADES MENSAIS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE DIA E DE CONVÍVIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME, NA 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE MEDAS, NO CENTRO DE CONVÍVIO DE FÂNZERES E NO CENTRO SOCIAL DE FÂNZERES 
 

A elaboração do Plano de Atividades Socioculturais teve como objetivo proporcionar uma vida mais ativa com 

momentos lúdicos, criativos, comunicacionais entre todos os participantes, respeitando saberes e culturas de cada um, 

promovendo a autonomia pessoal e elevando a sua auto-estima. Neste sentido, pretendeu-se desenvolver atitudes, 

mentalidades e conhecimentos através do plano de atividades com o tema: “Artes”.  
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As Artes, como forma de cultura, foram um instrumento de trabalho com o idoso, proporcionando-lhe expressar os 

seus sentimentos, emoções, medos e angústia, em relação ao seu processo de envelhecimento. A temática escolhida, 

Artes, permitiu conceber oportunidades de relacionamento e desenvolver atividades que propiciassem o aumento da auto 

estima, objetivando a sua valorização perante si mesmo, aos olhos da sociedade e da família como um ser produtivo, 

como indivíduo e cidadão, procurando assim restabelecer o seu equilíbrio emocional e encontrar a sua própria linguagem 

expressiva ao liberar as suas emoções. 

Arte é um modo de trabalhar que utiliza a linguagem artística como base da comunicação. A sua essência é a 

criação estética e a elaboração artística em prol de um envelhecimento ativo. Tendo em conta estes pressupostos, foi 

missão da Instituição cumprir com o Plano de Atividades Sociopedagógicas para que todos os clientes se sentissem 

valorizados, motivados e impelidos a agir para um envelhecimento participativo, dinâmico e ativo, proporcionando uma 

vida harmoniosa, atrativa e dinâmica; valorizando as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso de forma a 

aumentar a sua auto-estima e auto-confiança. 

O Plano Anual de atividades contemplou atividades inovadoras planificadas quer a nível interno, quer a nível inter 

institucional, de forma a promover o envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações. Desta forma o, Programa de 

Intervenção propôs as seguintes atividades: 

 Expressão corporal: aulas de movimento e ginástica;  

 Trabalhos manuais: desenho, pintura, tecelagem, tricot, etc.; 

 Expressão dramática: peças de teatro; 

 Atividades ao ar livre: jogos tradicionais; 

 Exploração do meio: visitas culturais, piqueniques, participação em atividades no âmbito dos idosos; 

 Comemoração de datas festivas; 

 Jogos: cartas, damas, dominó e outros; 

 Participação em sessões de introdução às novas tecnologias de informação; 

 Participação em Sessões de Informação e sensibilização sobre diferentes temáticas de interesse. 
 

 

Foram ainda planificadas atividades anuais a realizar com os clientes desta instituição integrados nos diferentes 

Centros de Dia e Centros de Convívio da Instituição descritos no seguinte plano: 
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PLANO DE ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS PARA PESSOA IDOSA – 2014  

 

Mês Temática Objetivos Atividade Indicadores Resultados 

Ja
ne

ir
o 

Br
ilh

o 

Proporcionar momentos de 

festa e 

convívio entre clientes da 

Instituição. 

Festa dos Reis 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Sensibilizar para os 

cuidados a ter nesta época 

do ano 

Inverno 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Promover conhecimentos ao 

nível da Astronomia dando a 

reconhecer a Luz da noite 

Visita ao 

Planetário 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Fe
ve

re
ir

o 

Pa
ix

ão
 

Estimular a criatividade e 

imaginação dos idosos e das 

crianças 

Dar a conhecer os trabalhos 

realizados pelos idosos e 

crianças 

Comemoração dia 

dos Namorados 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Intergeracional 

Estimular a motricidade fina 

e criatividade 

Promover as relações 

interpessoais 

Carnaval 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
Intergeracional 

Proporcionar o contacto 

com as novas tecnologias 

Fomentar o gosto pela 

fotografia 

Fotografia 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

M
ar

ço
 

Cl
ar

id
ad

e 

Refletir acerca dos 

diferentes papeis assumidos 

pela Mulher na sociedade. 

Valorizar o papel da Mulher 

na sociedade. 

Dia da Mulher 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Estimular a criatividade e 

imaginação  
Primavera 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio  

 Promover o contacto com a 

terra 

Desenvolver o respeito pela 

natureza 

Dar a conhecer a 

importância da luz na 

natureza. 

Agricultura 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
Intergeracional 

Ab
ri

l 

Sa
be

do

ri
a 

Desenvolver o gosto pelo 

teatro 

Estimular a criatividade e 

Teatro de Sombras 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio  
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entender os jogos de luz 

Relembrar a história da 

Páscoa. 

Vivenciar a festividade 

relembrando costumes e 

tradições da Páscoa. 

Estimular a criatividade. 

Páscoa 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Intergeracional 

M
ai

o 

Vi
va

ci
da

de
 

Sensibilizar as famílias dos 

clientes para a problemática 

das perdas sensoriais 

Ação de 

Sensibilização 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Intergeracional 

.Desenvolver as relações 

interpessoais 
Festa da Família 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Dar a conhecer às famílias o 

Policiamento de Proximidade 

Ação de 

sensibilização 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Promover momentos de 

oração 

Dinamização do 

Terço 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Ju
nh

o 

Lu
m

in
os

id
ad

e 

Sensibilizar para as 

diferenças 

climatéricas/ambientais 

Entender as potencialidades 

da energia solar 

Verão 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Vivenciar as festividades, 

relembrando e recriando 

costumes e tradições dos 

Santos Populares. 

Santos Populares 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Intergeracional 

Ju
lh

o 

En
er

gi
a 

Estreitar laços entre avós e 

netos 
Dia dos Avós 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
Intergeracional 

Proporcionar momentos de 

festa e 

convívio entre clientes da 

Instituição  

Festa de Verão 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
Intergeracional 

Estimular a memória, 

atenção e concentração 

Entender a luz como matéria 

de ciência 

Visita ao Visionário  

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Ag
os

to
 

Re
fle

xo
 

Desenvolver as relações 

interpessoais 

 

Visitas culturais e 

recreativas 

 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
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Fomentar a criatividade e a 

imaginação 

Percecionar os efeitos de luz 

através da matéria-prima 

Criação de joias 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Se
te

m
br

o 

In
sp

ir
aç

ão
 

Conhecer contextos 

socioeducativos e culturais 

diversificados. 

Passeio a Fátima 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Partilha de experiências 

através do vídeo 

Estimular a criatividade e 

imaginação dos idosos 

“A luz num minuto” 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio  

Identificar elementos da 

Natureza relativos à estação 

do ano 

Outono 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

O
ut

ub
ro

 

Ca
nd

ei
a 

Valorizar o papel do idoso na 

nossa sociedade 

Promover um 

envelhecimento saudável 

Comemoração do 

dia do Idoso 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Dar a conhecer os objetos 

necessários em caso de 

falha de luz 

Fomentar a criatividade 

Construção de um 

“Kit de Luz” 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

N
ov

em
br

o 

Ilu
st

ra
çã

o 

Reviver a tradição do 

Magusto 

Partilha e convívio entre 

gerações 

Magusto 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
intergeracional 

Desenvolver a noção 

temporal 

Identificar datas 

significativas 

Calendário de 

Aniversários 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

Desenvolver o gosto pelas 

Tecnologias da Informação 

Reconhecer a Tecnologia 

como matéria de Luz 

Fomentar a criatividade  

Criação de um 

jornal 

 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 

De
ze

m
br

o 

Es
pl

en
do

r 

Recordar usos e costumes 

natalícios 

Desenvolver sentimentos de 

generosidade, de partilha e 

de vivência pacífica em 

comum. 

Promover a Luz como fonte 

de espiritualidade  

 

Natal 

 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
intergeracional 

Desenvolver sentimentos de 

partilha 

Fomentar a expressão de 

sentimentos 

Ano Novo 

 

- Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos clientes face à 

atividade 

Convívio 
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A arte, como forma de cultura, foi utilizada como um instrumento que facilita o direcionamento da sensibilidade e, 

principalmente, a expressão das emoções e sentimentos e o crescimento da auto-valorização do eu, através do 

reconhecimento externo do seu potencial criativo. É sabidamente, uma das técnicas mais ricas e eficazes entre as 

atividades lúdicas, pois utiliza recursos expressivos, como o desenho, a pintura, a dança, a modelagem, visitas culturais, 

entre outros e desta forma foi uma mais valia para a concretização dos objetivos. 

Este projeto foi elaborado tendo subjacente a intencionalidade de otimizar competências já adquiridas e de 

fomentar outras que ainda não tinham sido apreendidas. Todavia, verificou-se que em algumas das atividades planificadas 

ao longo do ano, os objetivos pré-definidos não foram alcançados devido a uma dispersão de preferências por parte dos 

clientes, quanto aos interesses e estratégias trabalhadas, nomeadamente na realização de jogos lúdicos-pedagógicos, 

realização de trabalhos manuais, de teatro e dança, assim como a disponibilidade dos técnicos ou restantes 

colaboradores para a sua execução. 

Fazendo uma reflexão geral sobre a vivência deste plano, chega-se à conclusão de que a sua adequação foi uma 

realidade, tendo produzido resultados claramente visíveis e positivos, principalmente em atividades como as Janeiras, S. 

João, Festa de Verão, Desfolhada, Passeio a Fátima, entre outros, que proporcionou aos idosos novos conhecimentos e 

assim se tornarem cidadãos mais ativos, mais reflexivos e capazes de tomar decisões, em função das suas preferências 

e gostos.  

 

4 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME 
 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar – Centro Comunitário de S. Cosme, manteve, no ano de 2014, o Acordo de 

Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital do Porto para 30 clientes. É constituído por equipas de duas ajudantes 

familiares, assim como pelo pessoal de retaguarda que também se encontra afeto a esta resposta social, como técnicos, 

pessoal administrativo, encarregada de serviços gerais, cozinheira, ajudante de cozinha, ajudante de lavandaria e 

serviços gerais, que prestam uma diversidade de serviços de acordo com as necessidades de cada situação em 

particular. 

Pela análise do gráfico, observa-se que as idades predominantes dos clientes encontram-se na faixa etária dos 80 aos 84 

anos, sendo maioritariamente do género masculino. 
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Gráfico 17 – Distribuição dos clientes de SAD S. Cosme - por idade e género – Dez. 2014 
 

 

Em Dezembro de 2014, os 30 clientes distribuíam-se por três freguesias: Jovim, S. Cosme, Fânzeres e Rio Tinto, residindo 

na sua maioria na freguesia de S. Cosme. 

 

 

Gráfico 18 – Distribuição dos clientes por Freguesia - Dez. 2014 

 

 

O diagnóstico realizado de forma individualizada aos clientes permitiu identificar e compreender os principais 

motivos/necessidades que os levaram a solicitar os serviços prestados pelo SAD. Relativamente aos motivos de inscrição 

no Serviço de Apoio Domiciliário, destacam-se os problemas de saúde e a idade avançada.  
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Gráfico 19 – Motivos/Necessidades para inscrição no SAD - Dez. 2014 
 

 

Como se pode observar no gráfico que se segue, o fornecimento e apoio na alimentação e a higiene habitacional foram os 

serviços mais solicitados. Importa mencionar que o total de serviços prestados é superior ao número de clientes devido a 

serem prestados um ou mais serviços em cada caso. 

 

 

Gráfico 20 – Serviços Prestados no Serviço de Apoio Domiciliário - Dez. 2014 

 

 

5 - CENTRO COMUNITÁRIO 
 

O Centro Comunitário é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e atividades que, de forma articulada, 

visam constituir um polo de animação e prevenção de problemas sociais, através da organização de respostas integradas 

às necessidades da população do Município de Gondomar. 

Esta estrutura inclui o serviço de Atendimento à Comunidade e um Gabinete de Apoio à Família (GAF), bem como um leque 

de atividades diversificadas de apoio à comunidade, que procuram promover a inserção psicossocial de pessoas e grupos 

mais vulneráveis, nomeadamente: 

 Informação e /ou encaminhamento, quando necessários, para as respostas /serviços mais adequadas; 
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 Acompanhamento Psicossocial de forma a apoiar os indivíduos / famílias, através de um trabalho integrado e de 

natureza multidisciplinar, no sentido de desenvolver competências pessoais e sociais. 

 

Para o desenvolvimento destas atividades, a resposta social tem uma equipa de recursos humanos constituída por uma 

Diretora Técnica que acumula funções de Psicóloga, uma Educadora Social, entre outro pessoal de apoio comum a outras 

respostas da Instituição. 

 

5.1 - GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA (GAF) 

 

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA 

 

O Gabinete de Apoio à Família (GAF) encontra-se integrado na resposta social Centro Comunitário. Este serviço presta 

apoio social e psicológico à população do Município de Gondomar que o solicite, estando vocacionado para dar resposta a 

problemáticas familiares.  

O GAF visa não só a intervenção psicossocial junto da população em geral, como também dos clientes integrados nas 

diferentes respostas sociais da Misericórdia de Gondomar. 

 

5.1.2 PROCURA DO GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA 

 

O Gabinete de Apoio à Família recebeu diversas solicitações durante o ano de 2014, através de clientes que procuraram o 

apoio por iniciativa própria, dado o serviço constituir-se como uma resposta aberta à comunidade, ou que foram 

encaminhados por outras Instituições / organismos, procurando na sua atuação valorizar a articulação institucional, 

através de parcerias informais com:  

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar; 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Tribunais; 

 Serviço de Ação Social de Gondomar; 

 Escolas do Município, entre outras. 
 

O GAF continua a constituir-se como uma resposta integrada do Município de Gondomar, recebendo encaminhamentos de 

entidades parceiras, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar (CPCJ-G), Equipas de Assessoria 

aos Tribunais (EMAT) e Escolas E.B.1/E.B.2,3 do Concelho. No entanto, a rede de familiares / amigos regista o maior 

número de encaminhamentos, evidenciando o interesse e reconhecimento que o serviço apresenta no Município em que 

está inserido.  

Assim, o maior número de encaminhamentos foi realizado por familiares / amigos, seguido da Segurança Social, como se 

pode constatar no gráfico seguinte:  
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Gráfico 21 – Fontes de Informação 

 

No ano de 2014 foram atendidos 36 clientes, 7 dos quais recorreram pela primeira vez ao GAF. Os restantes 29 

encontram-se em acompanhamento psicossocial desde os anos anteriores.  

No gráfico seguinte é efetuada a caracterização dos clientes por zona geográfica, verificando-se uma maior procura de 

clientes provenientes das freguesias de S. Cosme, Jovim e S. Pedro da Cova, sendo as freguesias com maior proximidade 

geográfica do Centro Comunitário de S. Cosme.  

 

 

Gráfico 22 - Distribuição dos utentes do Gabinete de Apoio à Família (GAF) por Freguesia de proveniência 

 

Às situações em acompanhamento no GAF são realizados atendimentos periódicos, de acordo com a problemática em 

questão, beneficiando os clientes de uma intervenção regular e continuada no tempo. Durante o ano de 2014 foram 

efetuados um total de 323 atendimentos, aproximadamente 30 sessões mensais, como se pode observar no quadro que 

se segue:  
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Gráfico 23 -Total de Atendimentos/sessões realizados 

 

O gráfico seguinte mostra que a faixa etária que mais procura o apoio / acompanhamento do GAF corresponde às 

crianças em idade escolar (1º e 2º ciclo), com prevalência para o sexo masculino. No entanto, a partir da idade adulta, 

assiste-se a uma maior procura por clientes do sexo feminino.  

 

 

Gráfico 24 – Caracterização dos Utentes por Idade e Género 

 

 

5.1.3 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

Tendo em consideração a totalidade dos clientes atendidos em 2014 (36) foram identificadas diferentes problemáticas 

que os motivaram à procura de apoio, como se pode observar no gráfico que se segue:  

 

Gráfico 25 – Caracterização dos Problemas Identificados 
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Pela análise do gráfico, destacam-se os problemas psicológicos, os quais incluem, principalmente, instabilidade 

emocional, problemas de comportamento, problemas depressivos, ansiedade e medos. Estes dados refletem a natureza 

do apoio prestado pelo GAF e reforçam que os problemas psicológicos, na sua maioria, são concomitantes às 

problemáticas familiares.  

Os problemas escolares revelam, essencialmente, dificuldades de adaptação ao 1º ciclo, baixa motivação académica e 

dificuldades de aprendizagem. Saliente-se que o número de problemas é mais elevado do que o número de clientes devido 

ao facto de serem identificados diferentes problemáticas em cada situação particular. 

 

5.1.4 INTERVENÇÃO REALIZADA PELO GAF 

 

A intervenção do GAF incidiu em atendimentos realizados para apoio social, em processos de avaliação e 

acompanhamento psicológico e outras diligências efetuadas no âmbito do encaminhamento ou acompanhamento dos 

clientes. 

Para todas as situações atendidas foi preenchido um processo de caracterização dos clientes, efetuado através de uma 

entrevista individual. A intervenção geral em todos os processos relaciona-se com o estabelecimento da relação 

terapêutica, a avaliação individualizada das necessidades dos clientes, bem como das possibilidades de intervenção e de 

apoio psicossocial.  

Paralelamente, a ação do GAF promoveu a articulação com as diferentes respostas institucionais e serviços da 

comunidade, através das seguintes diligências: 

- Contatos bidirecionais frequentes com Instituições parceiras, os quais visam o encaminhamento recíproco de clientes e 

a troca de informações relevantes entre Técnicos, que permitam um acompanhamento mais integrado e articulado; 

- Reuniões com Técnicos de diferentes Instituições, com vista a articular formas de ação e intervenção nas problemáticas 

apresentadas; 

- Elaboração de relatórios sociais e psicológicos como forma de sistematização de informação para uma articulação e um 

encaminhamento mais eficaz das situações em acompanhamento. 

É de realçar que o GAF se assume como uma das poucas respostas de atendimento e acompanhamento psicossocial 

aberta à comunidade de Gondomar, com cariz gratuito.  
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Gráfico 26 – Intervenção Realizada 

 

No âmbito da resposta social Centro Comunitário, no ano de 2014, foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

5.2 – PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DIRIGIDO A PESSOAS IDOSAS 

 

O programa de Estimulação Cognitiva dirigido a pessoas idosas integradas nas respostas sociais da Instituição, centro de 

dia e centro de convívio, procurou estimular as funções cognitivas dos clientes que enfrentam um processo de 

envelhecimento físico e cognitivo, constituindo este um processo natural e gradual que se pode “verificar em idade mais 

precoce ou mais avançada e em maior ou menor grau, de acordo com as características genéticas de cada indivíduo e, 

principalmente, com o modo de vida de cada um” (Zimerman, 2000).  

 

A degradação progressiva da pessoa idosa acontece muitas vezes ao nível do funcionamento cognitivo, o qual tende a 

entrar em declínio a partir dos 70 anos e se refere à perda da memória, diminuição da velocidade de processamento da 

informação e da resposta e défice das capacidades sensoriais e percetuais. O objetivo principal deste programa foi o de 

proporcionar às pessoas idosas uma vida mais ativa e com maior qualidade, através da estimulação e/ou prevenção 

cognitiva no domínio das funções da atenção, da orientação espacial e temporal, da memória, das funções executivas, da 

linguagem, do calculo, das gnosias e praxias. Estas funções podem e devem ser trabalhadas com cada pessoa idosa para 

que esta retarde a eventual degradação cognitiva, uma vez que tal falta de exercício mental pode levar a um declínio no 

funcionamento cognitivo. Assim, justificou-se a pertinência do programa, dado que, como diz Luís Jacob (2007), “apesar 

de existirem perdas de capacidades cognitivas com o envelhecimento, esses efeitos podem ser bastante atenuados se o 

idoso mantiver uma boa atividade cognitiva e contactos sociais regulares”. 
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5.2.1  OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Objetivo geral: 

- Proporcionar às pessoas idosas uma vida mais ativa e com maior qualidade, através da estimulação e/ou 

prevenção cognitiva. 

Objectivos específicos: 

- Treinar a atenção focalizada e seletiva;  

- Promover a memória recente, remota, visual e auditiva; 

- Desenvolver o raciocínio abstrato e o cálculo; 

- Estimular a linguagem;  

- Estimular as funções executivas; 

- Treinar a agilidade mental;  

- Otimizar estímulos visuais e estímulos auditivos;  

- Desenvolver motricidade fina; 

- Desenvolver a orientação espacial e temporal. 

 

5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

O programa de estimulação cognitiva foi delineado, nesta primeira fase, para abranger os clientes integrados no centro 

de dia e centro de convívio do Centro Comunitário de S. Cosme da Misericórdia de Gondomar. De forma mais específica, o 

programa integrou um grupo de oito elementos, em momentos distintos, os quais participaram em oito sessões de 

estimulação cognitiva. Deste modo, para a implementação do programa foram selecionadas oito pessoas idosas, das 

quais uma do sexo masculino e sete do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 75 e 91 anos, dos quais quatro 

são autónomos e quatro parcialmente dependentes. No entanto, com o decorrer do programa registou-se três 

desistências (uma pessoa saiu da Instituição e outras duas não quiseram continuar a integrar o grupo). 

5.2.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

De forma a avaliar a eficácia do programa, administrou-se aos participantes a Escala de Depressão Geriátrica e o Mini 

Mental State Examination (MMSE) no início e no final do mesmo. Com a aplicação destes instrumentos pôde analisar-se se 

houve impacto ao nível das funções cognitivas avaliadas e se existe alguma relação entre os níveis de depressão na 

pessoa idosa e a estimulação cognitiva. Com a aplicação do MMSE e a comparação dos valores obtidos nas duas fases 

verificou-se, de um modo global, uma evolução positiva nos participantes. Não obstante, não foi possível efetuar uma 

análise comparativa por cada função cognitiva avaliada, uma vez que o programa contempla apenas uma sessão por 

função cognitiva, possibilitando apenas uma avaliação de caráter global.  
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De uma forma geral a realização do programa de estimulação decorreu de forma muito satisfatória, registando-se o 

envolvimento e o investimento dos participantes nas tarefas propostas, sendo o feedback das pessoas idosas muito 

positivo. 

 

 

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES 

SESSÃO DURAÇÃO TEMA OBJETIVOS ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE MATERIAIS 

1 45min 

- Programa de 

intervenção de 

estimulação 

cognitiva 

- Sessão inicial 1 - Jogo do novelo 

Realização de dinâmica para a 

apresentação do grupo. 

Apresentação dos objetivos do 

programa de estimulação 

cognitiva. 

Esclarecimento de dúvidas e 

conhecimento das expetativas dos 

participantes. 

- Novelo de lã 

- Computador 

- Projector 

2 1h - Atenção 

- Treinar a atenção 

focalizada e seletiva. 

1 - Jogo das 

diferenças 

Num primeiro momento será 

fornecida uma imagem que 

contém duas figuras semelhantes 

e é pedido para identificarem 

quais as diferenças existentes 

entre elas. 

- Projector 

   - 

Computador 

 - Imagens 

 - Lápis 

 - Bolas com 

letras e 

algarismos 

2 - Caça-algarismos / 

Caça-letras 

Serão disponibilizadas bolas com 

números e letras e de seguida é 

pedido para encontrarem o 

número ou letra nomeada. 

3 – Jogo da 

observação 

São projetadas duas imagens com 

diferentes objetos e é pedido que 

mencionem quais os objetos 

comuns em ambas as imagens. 

3 1h 

- Memória 

- Orientação 

temporal 

- Promover a memória 

recente e a memória 

remota. 

 - Promover a 

1 - A história 

É lida uma história e 

posteriormente serão realizadas 

algumas questões. 

No fim da sessão é pedido que 

respondam às questões que 

foram realizadas no início. 

 

 

- História do 

Grilo Kiko 
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SESSÃO DURAÇÃO TEMA OBJETIVOS ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE MATERIAIS 

memória visual. 

 - Promover a 

orientação temporal. 

2 - Jogo do tempo 

No jogo do tempo têm que 

responder a algumas questões 

sobre os meses, dias, etc… 

- Projetor 

- Computador 

- Jogo da 

memória 

3 - Jogo da memória 

O jogo da memória contém várias 

cartas em que existem pares 

iguais. São todas viradas com a 

imagem para baixo e têm que ir 

virando as cartas de forma a 

formar pares. 

4 

 

1h 

 

- Cálculo 

- Linguagem 

- Desenvolver o 

raciocínio abstrato e o 

cálculo. 

- Estimular a 

linguagem. 

1 - Sudoku matemático 

Em 5 minutos é pedido para 

realizarem cálculos que alcancem 

o resultado representado. 
- Grelhas do 

sudoku 

 - Lápis 

 - Grelha do 

Jogo das 

famílias 

 - Projetor 

 - 

Computador 

2 - Jogo das famílias 

É pedido para assinalarem a 

palavra que pertence à família da 

“palavra-mãe”. 

3 – Nomeação 
São realizadas algumas questões 

sobre tarefas diárias. 

5 1h 
- Funções 

Executivas 

- Estimular as funções 

executivas 

 

- Treinar a agilidade 

mental 

1 - Sequência de ação 

São dadas várias tarefas em que 

a ordem de execução está 

desordenada e os participantes 

têm que ordenar. - Cartolinas 

- Lápis 

- Papel 

- Projetor 

- Computador 

- Cubos 

lógicos 

2 - Sequências lógicas 

(cubos lógicos) 

É-lhes fornecido cubos e de 

seguida apresentadas imagens 

que terão que representar com 

os cubos. 

3 - “Efeito Stroop” 

É pedido que digam a cor em que 

a palavra aparece escrita e não a 

palavra em concreto. 
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SESSÃO DURAÇÃO TEMA OBJETIVOS ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE MATERIAIS 

 

 
   4 – Flexibilidade 

É dada uma imagem com figuras 

geométricas em que terão que 

unir até formar um desenho. 

 

6 1h - Gnosias 

- Otimizar estímulos 

visuais 

- Otimizar estímulos 

visuais 

- Desenvolver a 

memória auditiva 

1 -Reconhecimento 

visual 

É solicitado o reconhecimento de 

imagens iguais. 
- Papel 

- Lápis 

- Computador 2 - Reconhecimento 

auditivo: jogo dos sons 

Distribui-se os textos pelas 

pessoas e a seguir colocam-se os 

sons de modo a que as pessoas 

consigam completar o texto. 

7 1h - Praxias 
- Desenvolver 

motrocidade fina 
1 – Páscoa Fazer os enfeites da Páscoa. 

- Material de 

expressão 

plástica 

8 1h 
- Orientação 

espacial 

- Desenvolver a 

orientação espacial 
1 - Peddy-paper 

São dadas instruções aos 

participantes que terão que as 

seguir e ir superando as várias 

metas para concluir o peddy -

paper. 

 

 

 

5.3 – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA MULHERES DESEMPREGADAS 

 

O desenvolvimento de um projeto de intervenção em grupo para mulheres desempregadas apresentou como pressuposto 

a capacitação de públicos desfavorecidos através da implementação de um programa nas áreas do desenvolvimento 

pessoal/ social e definição de projetos de vida. Neste programa foram abordadas temáticas como o autoconceito e auto-

estima, a expressão emocional e o treino de competências sociais, através de dinâmicas que tiveram como ênfase as 

mulheres, pelo seu papel potencialmente transformador na família/sociedade, com base na partilha de experiências 

significativas no seio do grupo.  
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5.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO  

 

Para a dinamização do programa de intervenção para mulheres desempegadas foi efetuada uma seleção das clientes que 

beneficiavam de acompanhamento psicológico individual em contexto do Gabinete de Apoio à Família, bem como das clientes que 

usufruíam de apoio psicossocial no âmbito da resposta social de centro de dia do Centro Comunitário de S. Cosme. Deste modo, 

foi constituído um grupo de seis elementos, com idades compreendida entre os 32 e os 60 anos, às quais eram transversais 

vulnerabilidades psicológicas, designadamente, sintomatologia depressiva e ansiosa.   

 

5.3.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Objetivos gerais: 

- Desenvolver a comunicação interpessoal e a gestão de emoções; 

- Promover as competências sociais e a capacidade de resolução de problemas;  

- Fomentar o autoconceito e a autoestima; 

- Favorecer a partilha de experiências significativas em grupo; 

- Promover a qualidade de vida das participantes. 

 

5.3.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Numa avaliação informal, e apesar da desistência de duas participantes, uma por ter integrado curso de formação profissional e 

outra devido a ter de prestar assistência familiar, o grupo demonstrou-se participante e interessado, tanto na realização das 

atividades propostas como na partilha das suas experiências de vida. Realça-se a necessidade que houve de flexibilização do 

programa, ainda que mantendo a estrutura inicialmente planeada, não obstante, as participantes revelaram como prioritário a 

partilha dos seus acontecimentos de vida (positivos e negativos), debatendo-se os recursos emocionais para ultrapassar esses 

momentos. 

 

O programa obteve bons resultados, tendo permanecido ao longo das sessões uma relação de amizade, compreensão e 

cooperação entre as participantes. O grupo, numa lógica de partilha, atingiu os objetivos acima enunciados e, mais importante, o 

programa resultou num progresso do processo terapêutico individual de cada cliente. 
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PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES 

MÊS TEMÁTICA OBJETIVOS ATIVIDADE INDICADORES 

1 

Ca
rt

ão
 d

e 
Vi

si
ta

  Apresentação geral do programa; 

Apresentação do 

programa; - Número de participantes no programa; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 
Conhecer as expetativas e 

motivações dos 

participantes; 

Apresentação dos participantes e animadora; Técnica do novelo de lá - Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade Avaliação da sessão; Brainstorm 

2 

Co
nh

ec
er

 o
 g

ru
po

 Definir normas/regras; Debate 

- Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 

Aprofundar o conhecimento do grupo; “O personagem secreto” 

Estimular o autoconhecimento do grupo; Entrevista a pares 

Avaliação da sessão; “A ronda” 

3 

Pa
rt

ilh
ar

 o
 m

eu
 

“M
un

do
” 

Estimular a confiança no grupo; “Os olhos da mente” 

- Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 

Iniciar a partilha de experiências 

significativas e promover a expressão de 

sentimentos; 
“Narrativa da Ana” 

Avaliação da sessão; Questão para completar 

4 

Pa
rt

ilh
a 

do
 m

eu
 

“M
un

do
” 

Estimular a coesão grupal; “Animais da floresta” 

- Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 
Partilha de experiências / sentimerntos;  

Leitura das histórias 
Criação de uma narrativa 

de grupo 

Avaliação da sessão; Questão para completar 

5 

Co
nh

ec
er

 o
 

M
un

do
 Possibilitar a realização de uma visita 

cultural, que possa sedimentar a coesão 

grupal. 
Visita cultural 

- Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 

6 Vo
u 

co
ns

eg
ui

r 
as

 m
in

ha
s 

m
et

as
 Expressão corporal; Mímica; - Número de participantes na atividade; 

- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade Capacidade de superar-se a si mesma;  “Alcança as tuas metas” 

7 

Co
m

o 
fo

i a
 

in
te

rv
en

çã
o Expressão de sentimentos; 

Reconhece como te  

exprimes globalmente - Número de participantes na atividade; 
- Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 
Sumarização da intervenção; Reflexão conjunta 

Avaliação da sessão; Palavra-chave 

8 o fi m
 

ch eg ou
 

Trabalhar o sentimento de pertença de grupo; “Entra na conversa” - Número de participantes na atividade; 
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MÊS TEMÁTICA OBJETIVOS ATIVIDADE INDICADORES 

Promoção da autoestima; “Cadeira dos elogios” - Grau de satisfação dos participantes 

face à atividade 
Avaliação do programa; Reflexão conjunta 

 

 

5.4– PROGRAMA “EDUCAR PARA OS AFETOS“ 

 

O Centro Comunitário previu, em 2014, o desenvolvimento e a dinamização de um conjunto de ações de sensibilização /informação 

direcionadas para a temática da sexualidade e dos afetos, tendo como destinatários o público juvenil em acompanhamento no 

Gabinete de Apoio à Família, ou outros adolescentes / jovens do Município de Gondomar, encaminhados por instituições locais. 

Neste sentido, foram dinamizadas três tertúlias, com o objectivo de informar e sensibilizar o público-alvo para a importância dos 

sentimentos e da afetividade na vivência da sexualidade, bem como promover a reflexão e o debate relativamente às seguintes 

temáticas: 

 

- Violência no Namoro 

A violência no namoro surge como um flagelo social com um impacto profundo na vida das vítimas sendo, por isso, fundamental 

alertar os jovens para a gravidade das consequências associadas, bem como desmistificar ideias e conceptualizações 

interiorizadas ao longo do tempo.  

Deste modo, em Fevereiro, no âmbito da comemoração do dia dos namorados e do dia europeu da vítima, considerou-se 

pertinente a realização de uma ação de sensibilização sobre a violência no namoro, com os jovens em acompanhamento no 

Gabinete de Apoio à Família, no Centro Comunitário de S. Cosme. Foram convidados para participar na tertúlia sete adolescentes, 

dos quais três do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idades entre os 14 e 16 anos, contudo apenas estiveram 

presentes os jovens do sexo masculino. O grupo foi pouco participativo, no entanto demonstraram-se intervenientes sempre que 

lhes foi solicitado e revelaram-se interessados com a informação disponibilizada acerca da temática apresentada. 

 

- Afetividade e Sexualidade 

O tema da afetividade e sexualidade constitui-se como uma temática sempre pertinente para a população jovem, pretendendo-se 

com a mesma a promoção da qualidade das relações afetivas, a prevenção de possíveis ocorrências negativas decorrentes dos 

comportamentos sexuais, como gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis, bem como contribuir para a tomada de 

decisões conscientes na área da educação para a saúde.  

 

Desse modo, e como a Santa Casa da Misericórdia tem como objetivo o acompanhamento de famílias e indivíduos com diversos 

problemáticas sociais, foram convidados para assistir à ação de sensibilização sete adolescentes em acompanhamento no 

Gabinete de Apoio à Família, dos quais três do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idades entre os 14 e 16 anos, contudo 

apenas estiveram presentes os jovens do sexo masculino.  
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Os participantes demonstraram-se pouco participativos e em alguns casos pouco motivados para a adesão ao tema, à exposição e 

ao esclarecimento de dúvidas, contudo com empenho e através do recurso a estratégias de participação alguns elementos 

tornaram-se mais comunicativos, partilhando as suas experiências individuais, e desmistificando-se concepções, por vezes 

erróneas face ao tema.  

 

- Jovens em Segurança 

Tendo em conta as necessidades evidenciadas pelos jovens em acompanhamento psicológico no Gabinete de Apoio à Família, 

nomeadamente, ao nível da aquisição de regras e limites do comportamento, considerou-se pertinente organizar uma atividade 

direcionada para a sensibilização dos jovens sobre as consequências negativas dos comportamentos desajustados, assim como 

para a promoção de competências pessoais e sociais. Deste modo, foi solicitada a colaboração dos serviços da Polícia de 

Segurança Pública para a dinamização de uma ação de sensibilização intitulada “Jovens em Segurança”. Para esta atividade 

foram convidados dez jovens que se encontram em acompanhamento psicológico no GAF e cinco jovens acolhidos no Centro de 

Acolhimento Temporário (CAT) da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar. Compareceram à atividade apenas quatro jovens do 

GAF e os cinco do CAT. A faixa etária dos jovens presentes situava-se entre os 10 e os 15 anos de idade, sendo que três eram 

jovens do sexo feminino e seis eram do sexo masculino. 

A ação de sensibilização desenvolveu-se na sala polivalente do Centro Comunitário de S. Cosme e teve a duração de, 

aproximadamente, duas horas. Foram abordados temas, tais como: punições legais para crimes cometidos por adolescentes e 

jovens com idade igual ou inferior a dezasseis anos; o papel do agente da Escola Segura; diferença entre furto e roubo; agressão 

vs. Bullyng; âmbito de intervenção das entidades Tribunal de Família e Menores, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e 

Tribunal Criminal; diferença entre a violência no namoro e violência doméstica; os perigos da Internet; a finalidade da Linha de 

Emergência 112; e o cuidado com o uso de armas. 

Os participantes demonstraram-se, na sua maioria, pouco participativos e, em alguns casos pouco motivados para a adesão ao 

tema, à exposição e esclarecimento de dúvidas. Contudo, com o empenho e postura ativa e dinâmica da agente Albertina, alguns 

elementos tornaram-se mais participativos mencionando os conhecimentos sobre a temática e as dúvidas suscitadas pelas 

especificidades da mesma. 

Apesar da dificuldade na participação do grupo avaliamos de forma positiva e pretendemos continuar com ações de sensibilização 

com outros temas igualmente pertinentes para a população-alvo. 

 

5.5 – GRUPO DE PSICODRAMA 

 

No plano de atividades considerou-se pertinente a realização de um programa para crianças em idade escolar, com o objetivo de 

intervir em problemáticas emocionais e de relacionamento interpessoal, prevendo-se a constituição de um grupo com vista a uma 

intervenção com um novo modelo terapêutico, sendo ele o psicodrama. A opção pelo psicodrama surgiu pelo facto do jogo 

dramático funcionar como técnica facilitadora da expressão de sentimentos, proporcionando a cada criança uma melhor 
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perceção acerca de si mesma e ampliando a sua consciência para as diferenças individuais face ao restante grupo. Deste modo, 

procurar-se-ia propiciar a cada criança a experimentação de um leque de papéis que pudessem desempenhar no seu quotidiano, 

apoiar na resolução criativa de problemas e potenciar o desenvolvimento de relações interpessoais mais autênticas e 

adaptativas. 

Contudo, e com o decorrer do referido plano foi realçado que não existiam crianças em acompanhamento no Gabinete de Apoio à 

Família que pudessem constituir um grupo para este programa. Desse modo, relevamos o facto de ser uma intervenção distinta 

das que foram implementadas nesta resposta e, por isso, uma boa possibilidade interventiva assim que se consiga constituir um 

grupo coeso.  

 

 

 

6 - CRECHE DO CENTRO COMUNITÁRIO DE S. COSME 

 
Inserida no Centro Comunitário de S. Cosme, a Creche destina-se a acolher diariamente 39 crianças de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 4 e os 36 meses. 

Iniciou a sua atividade em 24 de Março de 2011, funcionando entre as 8:00 e as 19:00 horas, todo o ano, excetuando fins-de-

semana, feriados e outras datas consideradas pela Mesa Administrativa. 

O objetivo geral consiste em proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança física e 

afetiva, durante a ausência parcial do seu meio familiar, através de um atendimento individualizado, em todo o processo evolutivo 

das crianças. 

Com vista à prestação de um serviço de qualidade, a Creche encontra-se a implementar o Manual de Gestão da Qualidade das 

Respostas Sociais – Creche, elaborado pelo Instituto da Segurança Social (ISS, I.P.), o que permite uma boa organização, gestão e 

rentabilização dos recursos humanos e materiais. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS 

 

Desde o início do ano letivo, a Creche contou com um número crescente, embora variável, de crianças, sendo que, em dezembro 

de 2014, a sua lotação estava praticamente completa. À data, a distribuição das crianças por género e idade fez-se da seguinte 

forma: 

        Quadro 9 – Distribuição das Crianças por Idade e Género 

 

IDADE 

GÉNERO 

 

4<12 MESES 

(SALA PARQUE) 

12<24 MESES 

(SALA DE 1 ANO) 

24<36 MESES 

(SALA DOS 2 ANOS) 
TOTAL 

Feminino 4 5 7 16 

Masculino 0 7 10 17 

Total 4 12 17 33 
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Analisando o quadro, constata-se que 16 das crianças eram do sexo feminino e 17 do sexo masculino, o que faz com que o grupo 

fosse bastante equilibrado quanto ao género e características inerentes a cada um deles. 

Embora se dê prioridade à admissão das crianças cujos pais residam ou trabalhem na área do estabelecimento, de acordo com o 

definido no Programa de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais – Creche e no seu Regulamento Interno, verifica-se que a 

Creche acolheu crianças provenientes de diferentes freguesias, tal como se pode verificar pelo gráfico seguinte: 

 

 

Gráfico 27 – Distribuição das Crianças por Freguesia 

 

Partindo da observação do gráfico, é claramente percetível que a maioria das crianças foi proveniente da freguesia de S. Cosme 

(13), no entanto, a área geográfica coberta pela Creche é bastante mais alargada, estendendo-se a mais 4 freguesias do concelho 

de Gondomar, bem como a outros dois concelhos: Porto e Ermesinde. 

Ao longo do ano de 2014 foi também notório que as crianças permanecem muito tempo na Creche, como se pode verificar através 

do gráfico seguinte: 

:  

Gráfico 28 – Tempo de Permanência das Crianças na Creche 

 



                                  

 
 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 Página 49 

 

Pela análise do mesmo, é possível constatar que todas as crianças frequentam a Creche num mínimo de 8 horas diárias, sendo 

que, 20 frequentam 9 horas ou mais. 

Neste sentido, conclui-se que as crianças passam mais tempo na Creche do que no seu meio familiar, daí que a valência se 

assuma, cada vez mais, como uma continuidade da família, desempenhando, assim, um papel importante quer na vida das 

crianças, quer das próprias famílias. 

 
 

6.2 EQUIPA DE COLABORADORES 

 

De modo a assegurar o bom funcionamento da Creche, esta contou com uma equipa constituída por duas Educadoras de Infância 

(uma com funções de coordenação pedagógica), cinco Auxiliares de Ação Educativa e ainda com pessoal afeto a outras valências: 

Coordenadora Geral, Diretora Técnica, Educadora Social, Economista, Administrativo, Cozinheira, Ajudante de Cozinha, 

Encarregada de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

6.3 ATIVIDADES SÓCIO-PEDAGÓGICAS 

 

Como vem sendo habitual, o Relatório de Atividades engloba as atividades referentes a dois Projetos Pedagógicos tendo em conta 

que a gestão do tempo na valência de Creche se faz por ano letivo e não por ano civil. 

Nesse sentido, de janeiro a agosto, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “Crescer Com Arte(s) ”, 

referente ao ano letivo de 2013/2014. Tendo em conta o tema do projeto tem-se como propósito utilizar a arte enquanto segmento 

e recurso educativo, que visa sobretudo a construção do saber, formando assim cidadãos criativos, críticos, com iniciativa, 

autónomos e com liberdade de pensamento e ação. 

 Para o Projeto Pedagógico “Crescer com artes” foram definidos os seguintes objetivos: 

 

 Sensibilizar as crianças e familiares para o reconhecimento da educação artística; 

 Desenvolver a criatividade e o sentido estético nas crianças; 

 Proporcionar à criança serviço e práticas culturais; 

 Promover o respeito e a valorização pela diversidade cultural; 

 Promover a arte como fio condutor de transmissão cultural; 

 Dar a conhecer o valor e a aplicabilidade das artes no processo da aprendizagem e o seu papel no desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e sociais; 

 Fomentar e criar na sala, áreas relacionadas com as expressões artísticas. 
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A seleção do tema e a elaboração deste projeto, assim como as atividades nele propostas, foram da responsabilidade da Equipa 

Técnica da Creche e encontram-se descritas no quadro seguinte: 

MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

JJ A
A NN

EE II
RR O

O   

AA R
R QQ

UU
II TT

EE TT
UU

RR A
A   

  

- Desenvolver a motricidade fina 

- Desenvolver o gosto pela escultura 

- Desenvolver a relação afetiva criança-família 

- Reconhecer e nomear as divisões da casa 

- Ampliar os conhecimentos 

- Esculturas com pasta de modelar 

- Desenho da Creche com a família numa tela 

- Exploração das divisões da casa 

- Elaboração da Torre Eiffel com os pés das crianças 

- Pintura de desenhos de arquitetura portuguesa   

DD I
I AA

  DD
EE   

RR EE
II SS

  

--   D
D II

AA   
66   

--   

- Desenvolver o sentido estético 

- Desenvolver a memória auditiva 

- Desenvolver o conceito de partilha 

- Decoração de coroas 

- Elaboração de uma lembrança (com pasta de 

modelar) 

- Cantar as janeiras 

FF EE
VV E

E RR
EE II

RR O
O   

AA F
F EE

TT OO
SS   

  

- Desenvolver o conceito de amizade 

- Fortalecer as relações afetivas criança-

criança e criança-adulto 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos 

afetos 

- Elaboração de um coração individual com a mão e 

a fotografia da criança (tipo folheto) 

- Tirar fotografias às crianças em momentos 

afetuosos 

- Afixar na sala 

- Decoração do espaço 

- Entrega de corações pintados aos amigos 

- Canção dos abraços (Sérgio Godinho) 

- Exploração de um afeto por semana 

- Comemoração do dia dos namorados (dia 14) 

MM
AA R

R ÇÇ
OO  

 

TT EE
AA T

T RR
OO   

  

- Desenvolver o gosto pela expressão 

dramática 

- Desenvolver a capacidade de expressão 

corporal 

- Atividades teatrais entre as crianças e os idosos 

- Criação de uma história com as crianças; 

dramatização 

- Teatro de sombras 

- Jogo de expressões faciais 

- Pintura de máscaras 



                                  

 
 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 Página 51 

 

MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

CC AA
RR N

N AA
VV AA

LL   

--   D
D II

AA   
44   

--   

- Desenvolver o gosto pela expressão 

dramática 

- Desenvolver o gosto pela expressão plástica 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação 

- Conviver com as famílias no contexto de 

Creche 

- Elaboração dos fatos 

- Decoração do espaço 

- Realização de um “Desfile de Carnaval” (através da 

dramatização de uma história) 

- Canções 

- Criação da arca das trapalhadas 

DD II A
A   II NN

TT EE
RR NN

AA CC
II OO N

N AA
LL   DD

AA   

MM UU
LL HH

EE RR
  

--   DD
II AA  

 88   
--   

- Valorizar a figura materna 

- Fortalecer a relação afetiva criança-mãe 

- Promover a relação Creche/Família 

- Elaboração de uma lembrança (careta do teatro, a 

sorrir com frase alusiva à mulher) 

MM
AA R

R ÇÇ
OO  

 

TT EE
AA T

T RR
OO   

DD I
I AA

  DD
OO  

 PP
AA II

  

--   D
D II

AA   
11 99

  --  
 - Valorizar a figura paterna 

- Fortalecer a relação afetiva criança-pai 

- Promover a relação Creche/Família 

- Decoração do espaço 

- Construção da prenda (cenário de teatro com 

cortinas que, ao abrir, mostram a foto da criança) 

- Canção 

- Poema 

DD I
I AA

  MM
UU N

N DD
II AA

LL   
DD A

A   
FF LL

OO R
R EE

SS TT
AA   

//  
 

PP RR
II MM

AA VV
EE RR

AA   

--   D
D II

AA   
22 11

  --   

- Desenvolver o gosto pela Natureza 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade 

- Desenvolver o gosto pela expressão plástica 

- Decoração do espaço 

- Dramatização de uma história 

- Criação de canteiros 

- Plantação de flores 

- Canções 

- Visitas ao exterior 

AA B
B RR

II LL
  

LL II
TT EE

RR A
A TT

UU
RR A

A   

  

- Explorar o caráter lúdico da linguagem 

- Promover o diálogo através de imagens de 

livros 

- Enriquecer o vocabulário 

- Sensibilizar para a leitura 

- Comemoração do Dia Mundial do Livro (dia 23) 

- Elaboração do livro vai e vem 

- Recolha de livros (junto dos pais) 

- (Re)criação da biblioteca 

- Elaboração de um marcador de livros 

DD I
I AA

  MM
UU N

N DD
II AA

LL   
DD A

A   

SS AA
ÚÚ D

D EE
// S

S AA
ÚÚ D

D EE
  OO

RR A
A LL

  

--   D
D II

AA   
77   

--   

- Desenvolver hábitos de higiene 

- Desenvolver hábitos de alimentação saudável 

- Promover a saúde oral 

- História 

- Convite a um técnico para abordar o tema 

- Elaboração de placares alusivos a 

comportamentos corretos e incorretos 
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MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

PP ÁÁ
SS C

C OO
AA   

--   D
D II

AA   
22 00

  --  
 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação 

- Desenvolver o gosto pela expressão plástica 

- Desenvolver a linguagem verbal oral 

- Fortalecer as relações profissionais 

- Decoração do espaço 

- Construção de uma prenda 

- Canções 

- Poesias 

- História 

- Caça ao tesouro (para a comunidade institucional) 

- Visita do coelho 

AA B
B RR

II LL
  

LL II
TT EE

RR A
A TT

UU
RR A

A   

DD I
I AA

  MM
UU N

N DD
II AA

LL   
DD A

A   

DD A
A NN

ÇÇ A
A   

--   D
D II

AA   
22 99

  --   

A vivência deste tema propõe-se para o mês seguinte 

MM
AA I

I OO
  

DD A
A NN

ÇÇ
AA   

  

- Desenvolver a motricidade global 

- Desenvolver o sentido rítmico 

- Contactar com as diferentes tradições 

- Promover o desenvolvimento da autonomia 

- Promover a consciência do outro 

- Desenvolver noções de esquema corporal 

- Desenvolver a capacidade de auto-controlo  

- Desenvolver o equilíbrio  

- Desenvolver a motricidade fina 

- Potenciar a imaginação 

- Promover o respeito pelos idosos 

- Visualização de danças dos diferentes 

continentes/países 

- Coreografia das danças escolhidas pelas crianças 

- Construção de adereços para usar nas danças 

- Danças enumerando as diferentes partes do corpo 

- Convite de um rancho folclórico para dançar na 

Creche 

- Dança da conga 

- Dança do arco 

- Manhã recreativa-danças infantis 

- Dança para apresentar aos idosos  

DD I
I AA

  DD
AA   

MM
ÃÃ EE

  

--   D
D II

AA   
44   

--   

- Valorizar a figura materna 

- Fortalecer a relação afetiva Criança-Mãe 

- Promover a relação Creche/Família 

- Promover a motricidade global 

- Secção de zumba para as mães party-Zumba 

- Decoração do espaço 

- Construção da prenda 

- Dança para as mães 

- Apresentação da dança 

DD I
I AA

  II NN
TT EE

RR NN
AA CC

II OO
NN A

A LL
  DD

AA   
FF AA

MM
ÍÍ LL

II AA
  

--   D
D II

AA   
11 55

  --   

- Fortalecer as relações familiares 

 - Ampliar o conceito de família 

 - Desenvolver o interesse pelas atividades da 

Creche 

- Construção de um placard pela família “A minha 

família gosta de dançar” 

- Fotos 

 - Elaboração de uma lembrança para as famílias 

- Exposição 

- Dança Salão com a família 

- Workshop de danças de salão com a família 
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MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

MM
AA I

I OO
  

  

DD II
AA   

DD OO
  AA

UU TT
OO R

R   

PP OO
RR TT

UU G
G UU

ÊÊ SS
  

--   DD
II AA

  22
22   

--   

- Promover o gosto pelo livro 

- Desenvolver a memória auditiva 

- Potenciar a imaginação 

- Apresentação de uma História Infantil de um autor 

português 

  

DD I
I AA

  DD
AA   

CC RR
II AA

NN Ç
Ç AA

  

DD EE
SS A

A PP
AA RR

EE CC
II DD

AA   

--   DD
II AA

  22
55   

--   

- Alertar para os perigos de falar com 

estranhos 

- Desenvolver a memória visual 

- Contatar com regras de segurança 

- Visualização de história 

DD A
A NN

ÇÇ
AA   

DD I
I AA

  NN
AA CC

II OO
NN A

A LL
  DD

OO  
 BB

OO M
M B

B EE
II RR

OO   

--   D
D II

AA   
33 00

  --   

- Desenvolver o conceito de inter-ajuda 

- Desenvolver o contacto com o meio 

envolvente 

- Contactar com diferentes profissões e suas 

funções 

- Desenvolver a memória auditiva 

- Contactar com diferentes profissões e suas 

funções 

- Dança mascarados de Bombeiro 

- Visita dos bombeiros (a confirmar) 

- História 

- Jogo dos pares com profissões ligadas à inter-

ajuda 

JJ U
U N

N H
H O

O   

PP I
I NN

TT UU
RR A

A   

  

- Promover o gosto pela dança 

- Desenvolver a motricidade fina 

- Potenciar estímulos sensoriais 

- Reconhecer as diferentes cores 

- Desenvolver o sentido estético 

- Promover a criatividade 

- Desenvolver a coordenação óculo manual 

- Pintura com pincel 

- Pinturas faciais 

- Pintura com berlinde  

- Pintura com fios de lã 

- Pintura com carrinhos 

- Pintura em espelho  

- Pintura com escovas de dentes 

- Pintura com cotonetes 

- Tela pintada pelos pais 

- Exposição de trabalhos 

- Pintura com garfo de plástico 

- Carimbos com alimentos 

- Carimbos com folhas de plantas 

- Digitinta 
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MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

JJ U
U N

N H
H O

O   

PP I
I NN

TT UU
RR A

A   

DD I
I AA

  MM
UU N

N DD
II AA

LL   
DD A

A   
CC RR

II AA
NN Ç

Ç AA
  

--   D
D II

AA   
11   --

  

- Desenvolver a auto-estima 

- Fortalecer as relações afetivas 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos 

afetos 

- Desenvolver a motricidade fina 

- Decoração do espaço 

- Pinturas faciais 

- Elaboração da prenda com técnicas de pintura 

- Jogos 

- Pic-nic no exterior 

- Lançamento de balões 

- Convite de um animador para vir à Instituição 

DD I
I AA

  MM
UU N

N DD
II AA

LL   
DD O

O   
AA MM

BB I
I EE

NN T
T EE

  

--   D
D II

AA   
55   

--   

- Contactar com o conceito de 

natureza/ambiente 

- Desenvolver o respeito pelo Outro 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade 

- Promover a interação família-creche 

- Construção de uma mascote ligada ao ambiente 

- História 

- Plantações 

- Placar pintado construído com a colaboração da 

família 

- Realização de um lanche ao ar livre 

- Visita à Quinta Sto. Inácio 

VV EE
RR Ã

Ã OO
  

--   D
D II

AA   
22 22

  --  
 

- Contactar com diferentes técnicas de 

expressão plástica 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação 

- Contactar com diferentes materiais  

- Desenvolver a motricidade global 

- Decoração do espaço 

- Jogos de exterior 

- Atividades plásticas ligadas à pintura 

- Painel gigante em papel cenário sobre o tema 

SS ..
  JJ

OO Ã
Ã OO

  

--   D
D II

AA   
22 44

  --   

- Comemorar uma data festiva 

- Reconhecer e nomear objetos 

- Desenvolver o gosto pela expressão plástica 

- Desenvolver a motricidade fina e global 

- Promover a cooperação entre pares 

- Decoração do espaço 

- Canções 

- Elaboração de vestuário 

- Realização da marcha de S. João (dia 20) 

- Elaboração de um balão de S. João 

- Construção manjerico 

- Construção de arcos 
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MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

JJ U
U L

L HH
OO  

 

EE SS
CC

UU
LL TT

UU
RR A

A   

  

- Desenvolver o sentido do tato 

- Desenvolver a imaginação  

- Potenciar a criatividade 

- Desenvolver a motricidade fina 

- Desenvolver noções matemáticas 

- Promover a curiosidade 

- Contatar com elementos ligados à cultura 

- Nomear as diferentes partes do corpo 

- Promover a interação família escola 

- Esculpir para descobrir - jogo 

- Esculturas relacionadas com uma história em 

pasta DAS 

- Esculturas em barro 

- Esculturas em pasta de papel  

- Esculturas em papel marchê 

- Esculturas em pasta de farinha 

- Visualização de esculturas de diferentes artistas 

- Escultura das diferentes partes do corpo em gesso 

- Escultura feita pela família 

- Exposição dos trabalhos realizados 

DD I
I AA

  DD
AA SS

  BB
II BB

LL II
OO T

T EE
CC A

A SS
  

--   D
D II

AA   
11   --

  

- Fomentar o gosto pelos livros 

- Promover a imaginação 

- Promover a memória visual 

- Desenvolver a memória auditiva 

- Visita à Biblioteca de Gondomar 

- Escultura de um pequeno livro 

FF EE
SS T

T AA
  DD

EE   
FF II

NN A
A LL

  DD
EE   

AA NN
OO //

FF II
NN A

A LL
II SS

TT AA
SS   

- Desenvolver a noção de tempo 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos 

afetos 

- Desenvolver o convívio saudável 

- Ioga – Esculturas Corporais 

- Preparação da Festa de Final de  

Ano/Finalistas (para as famílias): 

- Construção de adereços 

- Ensaios 

- etc 

- Construção de cartolas e faixas para os finalistas 

- Elaboração do livro de finalistas 

DD I
I AA

  DD
OO S

S   
AA VV

ÓÓ S
S   

--   D
D II

AA   
22 66

  --   

- Fortalecer a relação afetiva Criança-Avós 

 - Ampliar o conceito de família 

 - Desenvolver a capacidade de expressão dos 

afetos 

 - Desenvolver o contacto inter-geracional 

- Visita aos idosos 

- Teatro para apresentar aos idosos sobre a 

Natureza 

- Oferta de planta com vaso decorado pelas 

crianças para os avós 
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MMÊÊSS   TTEEMMAA  DDAATTAA  IINNTTEENNÇÇÕÕEESS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS   AATTIIVVIIDDAADDEESS  

AA G
G OO

SS T
T OO

  

NN
AA T

T UU
RR E

E ZZ
AA   

  

- Potenciar a consciência ambiental 

- Desenvolver os cinco sentidos 

- Desenvolver a motricidade fina 

- Desenvolver a capacidade de seriar 

- Desenvolver a capacidade de reconhecer 

alimentos saudáveis 

- Desenvolver a capacidade de reconhecer os 

diferentes animais, o seu habitat e a sua 

alimentação 

- Desenvolver a capacidade de distinguir 

elementos ligados à praia e ao campo  

- Desenvolver a capacidade de perceber como 

nascem os alimentos 

- Fomentar a parceria escola / família 

- Promover atividades intergeracionais 

 

- Criação de uma horta em parceria com os idosos 

- Visualização do ciclo da vida 

- Construção com as famílias de um placard sobre o 

crescimento do corpo humano 

- Construção do relvinhas 

- Visitas ao exterior 

- Colagem com elementos do campo e da praia 

- Visualização de animais e as suas características, 

realização de trabalhos de expressão plástica 

alusivos a este tema 

- Trabalhos manuais com material de desperdício 

- Convite à” Lipor” para abordagem do tema a 

reciclagem 

- Construção de ecopontos na sala 

Teatro sobre “como tratar o mundo que nos rodeia” 

- Dança “O mundo também tem voz” 

FF ÉÉ
RR I

I AA
SS  

 DD
EE   

VV EE
RR Ã

Ã OO
  

- Desenvolver a capacidade de expressão e 

comunicação 

- Desenvolver a motricidade global 

- Contactar com os conceitos de grupo e de 

cooperação 

- Desenvolver o gosto pela expressão plástica 

- Decoração do espaço 

- Atividades plásticas 

- Jogos 

- Canções 

- Lanches ao ar livre 

- Plantações 

Quadro 10 – Atividades realizadas nas Creches, no âmbito do PP “Crescer com Artes”, 2014 

 

De setembro a dezembro, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “A Luz”, referente ao ano letivo 

de 2014/2015. E tem como base o tema definido pela Assembleia-geral das Nações Unidas, como ano internacional de 2015.   

“A Luz” é um tema que nos remete para várias vertentes que potenciam o desenvolvimento global das crianças, entre elas, 

a ciência, a saúde, a tecnologia, a natureza e a vida. 

 

Estando a inteligência, a energia e a espiritualidade associadas a este tema é possível trabalhar junto das crianças temas 

pertinentes como a vida, o amor, a família e a forma de preservar o nosso planeta. 

Como base de trabalho para o desenvolvimento deste tema, tão vasto e rico, utilizar-se á como estratégia as diversas 

histórias infantis que darão o mote às diversas temáticas a desenvolver. 
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Este tema é comum a todas as valências da Instituição e foi devidamente apresentado e discutido com os pais nas respetivas 

reuniões de início de ano letivo.  

Para o Projeto Pedagógico “À Luz das Histórias” foram definidos os seguintes objetivos: 

  Sensibilizar as crianças e os familiares para o reconhecimento da importância da luz no nosso quotidiano; 

  Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável do planeta; 

  Promover valores morais, bem como o respeito pela diversidade cultural; 

  Promover o respeito por todos os elementos da natureza; 

  Desenvolver a criança em todas as suas vertentes, cognitiva, social e motora; 

  Desenvolver o sentido estético e a criatividade. 

 

As atividades propostas na elaboração deste projeto foram da responsabilidade da Equipa Técnica da Creche e encontram-se 

descritas no seguinte quadro. 

 

MÊS TEMA HISTÓRIA INTENÇÕES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

SE
TE

M
BR

O 

AC
O

LH
IM

EN
TO

 

“O
 T

IT
O 

VA
I À

 E
SC

OL
A”

 

- Conhecer a sala e outras dependências da Creche; 

- Explorar o ambiente físico; 

- Conhecer os adultos da Creche; 

- Desenvolver hábitos de convivência; 

- Expressar os próprios sentimentos pela Creche; 

- Adaptar de forma progressiva os hábitos próprios de 

higiene, alimentação e descanso às rotinas da Creche. 

- Jogos de socialização; 

- Exploração das áreas da sala; 

- Organização das rotinas diárias; 

- Decoração da sala. 

 

O
U

TO
N

O 

A vivência do outono propõe-se para o mês seguinte 

O
U

TU
BR

O 

O
U

TO
N

O 

“O
 C

AP
UC

HI
NH

O 
VE

RM
EL

HO
” 

- Descobrir as características próprias do Outono; 

- Estimular a curiosidade pelas modificações que se 

produzem no outono; 

- Desenvolver a curiosidade por observar o meio; 

- Promover as atividades ao ar livre; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Canções; 

- Decoração do espaço; 

- Elaboração de lembrança; 

- Visita ao exterior. 

DI
A 

M
U

ND
IA

L 
D

A 

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O - Reconhecer hábitos de alimentação saudáveis; 

- Fortalecer normas de conduta à mesa; 

- Promover a autonomia; 

- Apurar os sentidos da visão, olfato, tato e paladar. 

- Exploração de alimentos; 

- Decoração do espaço; 

- História alusiva aos bons hábitos 

alimentares; 

- Jogos sensoriais. 
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MÊS TEMA HISTÓRIA INTENÇÕES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
H

AL
LO

W
EE

N 

 

- Conhecer outras tradições; 

- Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

- Desenvolver a capacidade de ultrapassar os medos; 

- Desenvolver a capacidade de expressão corporal. 

- Construção de adereços; 

 -Elaboração de uma lembrança; 

- Decoração do espaço. 

N
O

VE
M

BR
O 

PR
O

TE
ÇÃ

O 

“Q
UE

NT
E 

DE
M

AI
S 

PA
RA

 A
BR

AÇ
AR

” 

- Sensibilizar para a igualdade; 

- Desenvolver sentimentos de proteção e acolhimento; 

- Despertar para a capacidade de ajuda ao Outro. 

- Exploração da história; 

- Participação no Dia Nacional do 

Pijama; 

- Decoração do espaço. 

S.
 M

AR
TI

N
HO

 

 

- Desenvolver o gosto pela linguagem oral; 

- Desenvolver a capacidade de concentração; 

- Desenvolver e apurar o sentido do paladar; 

- Promover a partilha e o convívio entre gerações. 

- Lenda de S. Martinho; 

- Comemoração do Dia de S. 

Martinho; 

- Decoração do espaço; 

- Atividades intergeracionais. 

DE
ZE

M
BR

O 

IN
VE

RN
O 

A vivência do inverno propõe-se para o mês seguinte 

N
AT

AL
 

“N
IN

GU
ÉM

 D
Á 

PR
EN

DA
S 

AO
 

PA
I N

AT
AL

” 

- Conhecer festas familiares de tradição popular; 

- Promover a observação de algumas características 

próprias do Natal; 

- Dar as conhecer os dias que faltam para o Natal; 

- Aumentar o vocabulário. 

- Exploração da história; 

- Decoração do espaço; 

- Dramatizações; 

- Canções; 

- Atividades com a família; 

- Festa de Natal. 

Quadro 11 - Atividades realizadas nas Creches, no âmbito do PP “A LUZ”, 2014 

 

 

Durante o ano de 2014, a Creche do Centro Comunitário de S. Cosme deu continuidade à implementação dos Planos de 

Formação/Informação previstos para esse ano (dois anos letivos), tendo dinamizado as seguintes ações: 

 - Alimentação Saudável; 

 - Segurança Infantil (parceria com a APSI); 

 - “A Casa Vai a Casa” (parceria com a Casa da Música). 

A população-alvo das duas primeiras ações foi as famílias e, da segunda, as crianças, tendo tido uma boa adesão. 

Com a implementação deste projeto pretende-se que as crianças tomem contato e comecem progressivamente a desenvolver 

estruturas que lhes permitam a aquisição de comportamentos saudáveis e responsáveis face ao mundo em que vivem. 
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Importa ainda referir que, no mesmo equipamento funciona um Centro de Dia e um Centro de Convívio, tendo sido intenção da 

Equipa Técnica da Creche tirar o máximo partido dessa situação. Assim, a interação entre as crianças e os idosos foi sendo uma 

constante ao longo do ano, onde se destacaram visitas dos clientes a ambas as valências e a realização de atividades conjuntas. 

Desta interação beneficiaram não só os idosos, mas principalmente as crianças, no sentido do contato social, da aproximação ao 

meio familiar – pela eventual semelhança aos avós das crianças – e pela partilha de conhecimentos e experiências em ambos os 

sentidos. 

A par das atividades realizadas (quadro seguinte) existem sempre as outras que se consideram transversais, quer com as 

crianças, quer com as próprias famílias, isto é, são independentes do tempo ou do espaço que ocupam no Projeto Pedagógico; 

acontecem de forma constante, planificada e refletida; constituem momentos de aprendizagem e desenvolvimento para as 

crianças, bem como oportunidades de envolvimento ativo e de partilha de informações/experiências com as respetivas famílias. 

De entre estas destacam-se a higiene pessoal, as refeições, momentos lúdicos espontâneos, o contacto diário com as famílias, 

reunião de pais, festas temáticas, etc. 

As atividades realizadas tiveram em consideração todos os âmbitos anteriormente referidos e visaram responder continuamente 

aos interesses e necessidades de cada criança. Promoveu-se ainda o envolvimento e a participação ativa das famílias, valorizando 

aquilo que são os seus efetivos interesses e necessidades. Assim, conclui-se que a Creche tem apostado na prestação de um 

serviço de qualidade, onde o conceito de parceria Creche-Família é, de todo, valorizado, e onde crianças e famílias saem 

necessariamente beneficiadas. 

 

E – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA 

                 

1 - CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO (CAT)  

 

O Centro de Acolhimento Temporário (CAT), integrado no Centro de Apoio à 

Família, surgiu como uma resposta social que pretende garantir o acolhimento 

imediato e transitório (por um período não superior a 6 meses) de vinte crianças 

com idades compreendidas entre os 0 aos 12 anos de idade em situação de risco 

decorrente de maus-tratos, negligência, entre outras problemáticas, 

proporcionando condições para a definição de um projeto de vida adequado a 

cada situação. São previstas duas vagas de emergência, cuja duração não deve 

exceder as 48 horas de permanência. 

O CAT pretende, igualmente, proporcionar às crianças acolhidas, condições para um desenvolvimento salutar durante o tempo de 

acolhimento, oferecendo-lhes estruturas de vida saudáveis, que permitam a sua educação e bem-estar físico, intelectual, moral e 

emocional. 
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Para o desenvolvimento dos serviços e atividades que integram a valência, o CAT conta com uma Equipa Técnica constituída por 

uma Educadora Social, uma Psicóloga e uma Técnica de Serviço Social. Ao nível da Equipa de Apoio, estão organizadas cinco 

equipas, cada uma constituída por duas Ajudantes de Ação Educativa que garantem o funcionamento da resposta social a tempo 

inteiro, através de turnos rotativos. 

Em comum com a valência de Creche, o CAT dispõe de um Administrativo, uma Cozinheira, uma Ajudante de Cozinha e duas 

Auxiliares de Serviços Gerais, para além do pessoal de retaguarda comum aos outros equipamentos da Instituição, como sejam os 

responsáveis financeiros (Economista e Administrativo). 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS 

 

As crianças acolhidas no CAT durante o ano de 2014 caracterizaram-se pela heterogeneidade no que respeita às faixas etárias, tal 

como é exposto no gráfico seguinte: 

 

 

                                  Gráfico 29 - Idade e género das crianças acolhidas no CAT no ano de 2014. 

 

 

As faixas etárias mais significativas situaram-se entre os sete anos e os doze anos, tal como representado no Gráfico 29. 

 
Na totalidade das crianças, estiveram acolhidas dez fratrias. No momento dos seus acolhimentos, privilegiou-se a manutenção dos 

laços entre irmãos, sendo que, no ano de 2014, as crianças com idades superiores a 12 anos (três situações) tinham irmãos mais 

novos também acolhidos no CAT. 

 

1.2 PROBLEMÁTICAS NA ORIGEM DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Na generalidade, as crianças acolhidas no CAT demonstraram instabilidade emocional, decorrente das situações familiares 

vivenciadas e que despoletaram o pedido de Acolhimento Institucional, nomeadamente, situações de negligência e de abuso 

emocional. 
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Gráfico 30 - Problemáticas na origem do Acolhimento Institucional. 

 
Tal como é possível observar no Gráfico 30, a problemática que assumiu maior relevo nos casos das crianças acolhidas no CAT, 

foi a negligência (vinte e cinco crianças), seguindo-se o abuso emocional (sete crianças) e outras situações de risco/perigo, de 

entre as quais se destaca a ausência de retaguarda familiar (três crianças) e a necessidade de reunificação de uma fratria (três 

crianças). Com menor incidência, verificaram-se também situações de incapacidade dos progenitores (duas crianças), 

prostituição (duas crianças) e maus-tratos físicos (duas crianças). 

Importa evidenciar que, na maioria dos casos, as crianças acolhidas vivenciaram mais do que uma das problemáticas 

simultaneamente, sendo de referir que a negligência é a problemática que mais se destaca. 

 

1.3 ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELOS PROCESSOS DAS CRIANÇAS 

 

Aquando do seu acolhimento no CAT, as crianças acolhidas e suas famílias estavam já a ser acompanhadas por entidades com 

competência em matéria de Infância e Juventude, como as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e as Equipas 

Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais (EMAT), as quais pertencem à Segurança Social. Face ao agudizar das situações 

vivenciadas, considerou-se que seria necessário a retirada das crianças e a sua institucionalização, como forma de as proteger 

das situações de risco. Em algumas situações, posteriormente, foram aplicadas medidas de Confiança à Instituição com vista a 

Adoção, transitando os processos para o Serviço de Adoções. 

 

Gráfico 31 - Entidades responsáveis pelos processos 
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No ano de 2014, tal como apresentado no Gráfico 31, os processos de dezassete crianças estiveram atribuídas à EMAT, os de cinco 

crianças pertenciam a Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e os processos de nove crianças eram da 

responsabilidade do Serviço de Adoções. 

 

1.4 MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 

 

No ano de 2014, as medidas de promoção e proteção adotadas para as crianças acolhidas no CAT foram o Acolhimento 

Institucional, o qual varia entre os três e os doze meses (exceto no caso das vagas de emergência) e a Confiança à Instituição 

com vista a Adoção.  

Durante o ano em questão, foram acolhidas onze crianças, sendo que a duração das medidas aplicadas foi de três meses (três 

crianças) e de seis meses (oito crianças). 

Relativamente às mesmas, dez mantiveram-se acolhidas com a mesma medida até ao final do ano de 2014 e uma foi integrada na 

família nuclear com medida de apoio junto do progenitor. 

No que respeita às restantes crianças que estiveram acolhidas durante 2014 (vinte crianças) e que tinham sido integradas em 

anos anteriores, importa referir que se verificaram diferentes situações: 

 Existiram quatro revisões de medida de acolhimento institucional (duas crianças por doze meses, duas crianças por seis 

meses), mantendo-se as crianças integradas no CAT; 

 Três crianças mantiveram a medida de adoção, decretada em anos anteriores, continuando acolhidas no CAT;  

 A medida de Acolhimento Institucional de duas crianças, foi substituída por Medida de Confiança à Instituição com Vista a 

Adoção, mantendo-se integradas no CAT; 

 Três crianças mantiveram medidas de Acolhimento Institucional, mas foram transferidas para outras instituições de 

acolhimento (duas foram integradas em Lar de Infância e Juventude e uma criança integrou um Lar Especializado); 

 Quatro crianças foram adotadas, integrando famílias adotivas em período de pré-adoção; 

 Três crianças foram integradas na família nuclear, com medidas de  Apoio Junto dos Pais; 

 Uma criança foi integrada na família alargada com medida de Apoio Junto dos Tios. 

 

1.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAT 

 

Atividades Quotidianas 

 

As crianças acolhidas foram inseridas nas rotinas quotidianas do CAT, relacionadas com a promoção de hábitos de higiene e 

apresentação pessoal, colaboração na manutenção dos espaços, hábitos alimentares saudáveis e respeito pelas horas de estudo, 

de lazer e de descanso. 

Verificou-se que a adaptação das crianças a algumas regras e rotinas da Instituição decorreu de forma progressiva. As crianças 
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foram adquirindo, ao longo do período de acolhimento, competências adequadas ao desenvolvimento das diferentes tarefas 

quotidianas, bem como ao desenvolvimento da sua higiene pessoal e da organização do espaço pessoal (arrumação do quarto, das 

roupas, dos materiais escolares, etc.). 

 

Atividades Sócio – Educativas 

 

Considerando as idades e níveis de escolaridade, todas as crianças acolhidas, em idade escolar, foram integradas em 

estabelecimentos escolares e pré-escolares pertencentes ao Agrupamento de Escolas Nº 1 de Gondomar, dando-se continuidade 

aos seus percursos escolares e promovendo a sua inclusão na comunidade envolvente. 

No ano de 2013/2014 as crianças acolhidas foram distribuídas pelos seguintes contextos sócio – educativos: 

 

 

Gráfico 32 - Distribuição das crianças por contexto socioeducativo no ano letivo de 2013/2014. 

 

No ano letivo de 2014/2015, as crianças acolhidas integraram os seguintes contextos sócio-educativos: 

 

 

 

Gráfico 33 - Distribuição das crianças por contexto socioeducativo no ano letivo de 2014/2015. 

 
 

Em resultado da socialização primária destas crianças foram visíveis alguns problemas, nomeadamente ao nível de aprendizagem, 
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que condicionaram o seu percurso escolar. Estas crianças revelaram, desde o início, algumas dificuldades de integração nas 

novas escolas, que, em parte, se deveram também à enorme mudança a que foram sujeitas com a retirada do meio familiar, mas 

que foram sendo progressivamente ultrapassadas. 

 

Atividades Lúdico-Pedagógicas 

 

Para o ano de 2014, foi desenvolvido um Plano de Atividades Lúdico-Pedagógicas de intervenção com as crianças, com o tema 

“ImaginArte”. 

A planificação dessas atividades teve por base as características e preferências das crianças, bem como as suas potencialidades 

e necessidades.  

MÊS Tema 
FESTIVIDADE/ 

TEMÁTICA 
OBJETIVOS ATIVIDADES 

JA
N

EI
RO

 

AR
QU

IT
ET

UR
A 

Dia da Paz 
Identificar comportamentos de violência e de 

não-violência. 
Valorizar os comportamentos de não-violência. 

Elaboração de casas dos desejos 

Dia de Reis 

Desenvolver a capacidade criativa. 
Trabalhar a memória auditiva. 
Identificar os valores inerentes à lenda. 
Partilhar momentos de alegria e convívio. 

Hora do Conto alusiva à lenda dos 

Reis Magos. 
Jantar de Reis. 

Brincar à 

Arquitetura 
Identificar datas de aniversário. 
Identificar diferentes casas típicos de Portugal. 

Elaboração do Mapa de 

Aniversários: identificação de casas 

típicas e associação das mesmas 

aos meses do ano. 

FE
VE

RE
IR

O 

AF
ET

OS
 

Dia dos 

Namorados 

Valorizar os afetos, a amizade e o respeito pelo 

outro. 
Reconhecer as relações de afetividade criadas 

com Outros sigificativos (crianças e adultos). 

Atelier de Expressão plástica: 

decoração do espaço. 
Atelier de culinária: Cupcakes de S. 

Valentim 
 “O Amigo Secreto”: oferta de 

Cupcakes aos amigos. 

Nós e os afetos 

Valorizar os afetos, a amizade e o respeito pelo 

outro. 
Reconhecer as relações de afetividade criadas 

com Outros sigificativos (crianças e adultos). 

Exploração de histórias alusivas ao 

tema. 
Realização de jogos de dinâmica de 

grupos. 
Exposição dos trabalhos realizados. 

M
AR

ÇO
 

TE
AT

RO
 

Carnaval 

Desenvolver o sentido estético. 
Promover a criatividade e originalidade na 

reutilização de diferentes materiais. 
 Trabalhar em grupo. 
Participar ativamente na comunidade 

envolvente. 

Escolha e preparação das 

máscaras de Carnaval. 
Organização da Festa de Carnaval 

do CAF. 
Atividade intergeracional com a 

população sénior da Instituição. 
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MÊS Tema 
FESTIVIDADE/ 

TEMÁTICA 
OBJETIVOS ATIVIDADES 

Vamos brincar ao 

teatro! 
Estimular a criatividade. 
Desenvolver a expressão corporal e dramática. 

Preparação de uma peça de teatro 

infantil para apresentação às 

crianças da Creche do CAF:” O Sapo 

Apaixonado” 

AB
RI

L 

LI
TE

RA
TU

RA
 

Dia Internacional 

do Livro Infantil 

Desenvolver o gosto pela leitura. 
Estimular o contacto com os livros. 
Explorar a criatividade, a imaginação e o 

espírito crítico. 
Desenvolver as expressões escrita e oral. 

Leitura e exploração de diferentes 

livros de histórias infantis. 
Visita à Biblioteca de Gondomar. 

Primavera 
Reconhecer os elementos da Natureza relativos 

à Primavera. 
Desenvolver a criatividade e a imaginação. 

Atelier de Expressão Plástica. 
Elaboração da História da 

Primavera: 
  - escrita e ilustração da história. 
  - exposição da história. 

Páscoa 

Relembrar a história da Páscoa. 
Vivenciar a festividade relembrando costumes e 

tradições da Páscoa. 
Desenvolver a criatividade. 

Atelier de expressão plástica: 

decoração do espaço 
Participação em atividades da Casa 

da Juventude de Gondomar. 
Atividade intergeracional com a 

população sénior da Instituição. 
Preparação e acolhimento da Visita 

Pascal no CAF. 

Dia da Liberdade: 

Viver o 25 de 

Abril! 

Relembrar o marco histórico celebrado. 
Identificar as dimensões da liberdade. 

Hora do Conto. 

M
AI

O
 

DA
NÇ

A 

Celebração 

conjunta do dia 

Mundial da Dança 

e Dia Europeu da 

Música 

Desenvolver as expressões musical e corporal. Atelier de Dança. 

Dia Internacional 

das Famílias 

Desenvolver a identidade familiar. 
Reconhecer e valorizar a importância dos laços 

familiares. 
Perceber o conceito de Família reconhecendo a 

importância dos vários elementos desta. 

Hora do Conto 
Elaboração do Livro da Família 
 

JU
N

HO
 

PI
NT

UR
A Dia Mundial da 

Criança 
 

Desenvolver a identidade pessoal e social. 
Conhecer os Direitos das Crianças. 
Desenvolver a autoestima e a valorização 

pessoal. 

Participação em atividades alusivas 

ao Dia da Criança a decorrer em 

Gondomar. 
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MÊS Tema 
FESTIVIDADE/ 

TEMÁTICA 
OBJETIVOS ATIVIDADES 

Verão: 
Chegou o verão! 

Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Desenvolver o sentido de responsabilidade e a 

autonomia. 
Desenvolver competências de organização e de 

trabalho em grupo. 

Decoração do espaço. 
Atelier de expressão plástica. 

Santos Populares: 
Viva o São João! 

Vivenciar as festividades, relembrando e 

recriando costumes e tradições dos Santos 

Populares. 
Explorar as capacidades criativas. 
Trabalhar a expressão oral e a expressão 

escrita. 
Desenvolver a expressão corporal e a 

expressão dramática. 

Decoração do espaço de acordo 

com o tema. 
Atelier de expressão plástica 

alusivo aos Santos Populares. 
Convívio intergeracional com a 

população sénior da Instituição: 
- realização das marchas populares 
- lanche-convívio 
 - baile tradicional 

JU
LH

O
 

ES
CU

LT
UR

A 

Praia e Visitas 

Lúdico-

Pedagógicas 

Conhecer contextos sócio-educativos e 

culturais diversificados. 
Alargar o espectro de experiências lúdicas, 

sócio-educativas e culturais. 
Desenvolver as relações interpessoais. 

Colónia balnear: desenvolvimento 

de atividades diversas com as 

crianças na praia. 
Visitas lúdico-pedagógicas 

Festa de Verão 

Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Desenvolver a Expressão Dramática e Corporal. 
Elevar a autoestima e a auto e heteroconfiança. 
Participar ativamente na comunidade 

envolvente. 

Realização da Festa de Verão em 

conjunto com a população sénior da 

Instituição. 

Dia Internacional 

dos Amigos 
Aprofundar as relações afetivas com os outros 

significativos (crianças e adultos). 

Organização da festa dos amigos, 

com troca de prendas simbólicas 

entre crianças e adultos. 

AG
OS

TO
 

NA
TU

RE
ZA

 

Férias de verão 

Desenvolver competências pessoais e sociais, 

de forma a ter uma vivência positiva no grupo. 
Desenvolver o  gosto por atividades de 

Expressão Plástica, Dramática e Corporal. 

Atividades lúdico-pedagógicas 

adaptadas às características do 

grupo e considerando a época do 

ano e o tema do mês. 
Atividades intergeracionais com a 

população sénior da Instituição: 
- Ginástica 
- Culinária 
- Jogos tradicionais 
- Jogos de mesa 



                                  

 
 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 Página 67 

 

MÊS Tema 
FESTIVIDADE/ 

TEMÁTICA 
OBJETIVOS ATIVIDADES 

Férias de verão 

Conhecer contextos sócio-educativos e 

culturais diversificados. 
Desenvolver as relações interpessoais. 
Alargar o espectro de experiências lúdicas, 

sócio-educativas e culturais. 

Participação em ateliers 

promovidos pela Casa da Juventude 

de Gondomar. 
Visitas lúdico-pedagógicas. 

SE
TE

M
BR

O 

ES
CR

IT
A 

Início do Ano 

Letivo 2014/2015 

Preparar a entrada no novo ano letivo. 
Desenvolver a autonomia e o sentido de 

responsabilidade. 
Desenvolver hábitos e regras de organização 

pessoal e de métodos de estudo. 

Preparação do material necessário 

para o novo ano letivo e de material 

de apoio ao estudo no CAT. 

Outono 

Identificar elementos da Natureza relativos à 

estação do ano. 
Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Desenvolver competências de trabalho em 

grupo. 

Decoração do espaço. 
Atelier de expressão plástica. 

O
UT

UB
RO

 

M
ÚS

IC
A 

Festa de Nossa 

Senhora do 

Rosário 

Conhecer os costumes e tradições do Concelho 

de Gondomar. 

Ida à Festa de Nossa Senhora do 

Rosário. 
Realização de um lanche com 

doçaria tradicional. 

Dia Mundial da 

Alimentação 
Tomar consciência acerca dos hábitos de 

alimentação corretos e incorretos. 

Atelier Nutricinhos: Elaboração do 

Jogo da Glória adaptado ao tema. 
 

Halloween 

Conhecer novas utilizações para diferentes 

materiais de desperdício. 
Desenvolver a imaginação e a criatividade. 
Trabalhar em grupo. 

Decoração do espaço. 
Elaboração de máscaras. 
Festa de Halloween. 

N
OV

EM
BR

O
 

CI
NE

M
A 

S. Martinho 
Relembrar costumes e tradições alusivos à 

época festiva. 

Decoração do espaço. 
 Hora do Conto: A Lenda de S. 

Martinho 
Atelier de expressão plástica. 
Realização da Festa de Magusto. 

Celebrar a 

Infância! 
Alargar o espetro de experiências lúdicas, 

sócio-educativas e culturais. 
Ida ao cinema para visualização de 

filme infantil. 
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MÊS Tema 
FESTIVIDADE/ 

TEMÁTICA 
OBJETIVOS ATIVIDADES 

D
EZ

EM
BR

O 

FO
TO

GR
AF

IA
 

Inverno 

Desenvolver a criatividade e a imaginação. 
Desenvolver competências de trabalho em 

grupo. 
Desenvolver a motricidade fina e a destreza 

manual. 

Decoração do espaço. 
Atelier de expressão plástica. 

Visita lúdico-

pedagógica 
Alargar o espetro de experiências lúdicas, 

sócio-educativas e culturais. 
Ida a um espetáculo infantil. 

 

O melhor de 2014 
Relembrar os melhores momentos do ano. 
Desenvolver o sentido estético e a criatividade. 

Visualização de fotografias das 

atividades desenvolvidas ao longo 

do ano. 

Natal 

Recordar usos e costumes natalícios. 
Valorizar as relações afetivas com os familiares 

e com Outros significativos. 
Desenvolver sentimentos de generosidade, de 

partilha e de vivência pacífica em comum. 
Envolver a família na celebração do Natal. 

Decoração do espaço. 
Visualização de filmes infantis. 
Festa de Natal conjunta com a 

população sénior da Instituição. 

Ano Novo 
Desenvolver sentimentos de partilha. 
Trabalhar a expressão de sentimentos e 

desejos. 
Decoração do espaço. 

Quadro 12 - Atividades Lúdico-Pedagógicas desenvolvidas no ano de 2014. 
 

 

Algumas das atividades/saídas lúdico-pedagógicas previstas no plano de atividades de 2014 não foram concretizadas, mas 

procurou-se sempre substituir as mesmas por outras que se enquadrassem nos gostos e necessidades das crianças. No decurso 

de 2014, as crianças realizaram ainda outras atividades para ocupação de tempos livres, nomeadamente, comemoração de 

aniversários, atividades de culinária, visualização de filmes de animação, atividades de expressão plástica e expressão motora, 

dança, culinária e celebração de épocas festivas. 

As crianças receberam na Instituição um Grupo de Músicos da Academia de Música Pausa, de Gondomar, os quais realizaram um 

espetáculo didático. Receberam ainda a visita da Entidade Mundo a Sorrir, a qual realizou uma sessão de sensibilização no âmbito 

da Higiene Oral, assim como rastreios a todas as crianças. 

O CAF recebeu, ainda, visitas de outras Instituições da comunidade que se propuseram a colaborar com a Instituição através da 

oferta de inúmeros bens em favor das crianças acolhidas, de entre as quais se destacam o Banco BPI, a Empresa Vianas, um 

grupo de Profissionais de Saúde do Centro de Saúde de Gondomar, a Missão RIA, entre outros. 

Importa salientar que, além das atividades desenvolvidas na Instituição, as crianças participaram noutras que decorreram na 

comunidade, nomeadamente: 
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 Almoço no McDonalds; 

 Idas ao cinema para visualização de filmes de animação; 

 Participação em atividades na Biblioteca Municipal de Gondomar (música, Hora do Conto, teatro, expressão plástica); 

 Idas à Quinta das Freiras, em Rio Tinto, Gondomar; 

 Passeios no passadiço de Gramido e idas ao parque infantil; 

 Visita à GNR -Comando Territorial do Porto; 

 Participação em atividades na Casa da Juventude de Gondomar (ateliers de Expressão Plástica, participação em sessão de 

autógrafos); 

 Participação em atividades na Casa Branca de Gramido (Hora do Conto, Atelier de Expressão Plástica, sessão de autógrafos); 

 Visita ao Museu da Imprensa; 

 Visita ao Museu de Penafiel e piquenique no Parque da Cidade de Penafiel; 

 Participação em atividades desenvolvidas no Parque Aventura da Lipor, em Baguim do Monte; 

 Participação na atividade “Chama Solidária” promovida pela Câmara Municipal de Gondomar; 

 Participação na colónia balnear, na praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia; 

 Participação numa sessão sobre “Bullying” dinamizada pela CPCJ-Gondomar; 

 Participação numa ação de sensibilização com o tema “Jovens em Segurança”, promovida pela PSP de Gondomar; 

 Participação num rastreio oftalmológico, no Hospital-Escola Fernando Pessoa; 

 Passeios e participação em atividades pontuais desenvolvidas na praia de Marecos (Aula de fitness, Ateliers de Expressão 

Plástica); 

 Participação na Procissão em honra da Nossa Sra. das Neves em Atães, Gondomar; 

 Participação em convívios intergeracionais com os idosos dos Centros de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar; 

 Colaboração com a Creche do CAF no desenvolvimento de atividades conjuntas entre as crianças; 

 Celebração da Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Gondomar, com ida ao recinto de festas para brincar nos  carrosséis; 

 Visita ao Zoo de Santo Inácio; 

 Ida ao Espetáculo de Teatro “Para que Servem as Mãos”, promovido pela CPCJ-Gondomar; 

 Ida ao Espetáculo “O Destino de um Parafuso”, na Biblioteca de Gondomar; 

 Idas aos espetáculos “Panda e os Caricas” e “Sónia e as Profissões”, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. 

 

Durante o ano de 2014, oito crianças mantiveram frequência de Catequese na Paróquia de Jovim e participaram das atividades 

religiosas desenvolvidas na Paróquia. 

As crianças acolhidas celebraram as festividades de Páscoa, Natal e Ano Novo fora da Instituição. Do grupo de crianças acolhidas, 

as que tinham autorização dos Tribunais de Família e Menores e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para passarem as 

festividades junto dos familiares, saíram com os mesmos. As crianças que estavam em processo de Adoção ou cujos familiares 

não tinham condições para assegurarem as suas saídas nas mesmas festividades, saíram nessas datas com colaboradores do 
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CAT, mediante autorização da Mesa Administrativa, tendo sido informadas as Entidades responsáveis pelos processos. 

Todas as visitas, saídas e atividades anteriormente descritas permitiram às crianças alargar o seu conhecimento do meio 

envolvente, experienciar novas situações e adquirir novas competências, e contactar com pessoas e grupos diferenciados, 

promovendo-se, assim, o desenvolvimento de um maior sentido de pertença à comunidade. 

 

Atividades Terapêuticas e de Apoio Complementar 

 

Durante o ano de 2014, todas as crianças integradas foram inscritas no Centro de Saúde de Gondomar – Unidade de Saúde 

Familiar (USF) Renascer, no qual foram acompanhadas em consultas periódicas pelos respetivos médicos assistentes. Duas das 

crianças acolhidas, aquando da integração no CAT estavam inscritas na USF Monte Crasto. Nestes casos, privilegiou-se a 

manutenção do seu acompanhamento nessa Unidade de Saúde Familiar pelo mesmo médico assistente, uma vez que pertence 

igualmente ao Centro de Saúde de Gondomar. 

 

Uma criança, com quadro de paralisia cerebral, beneficiou do apoio da Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Centro de 

Saúde de Gondomar, a qual se deslocou semanalmente à Instituição para prestar apoio de Enfermagem e Fisioterapia, até à data 

de saída da mesma criança para outra Instituição. 

Nos casos em que se afigurou necessário, foram feitos encaminhamentos para as especialidades de Estomatologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Neurologia, Cardiologia, Pedopsiquiatria, Ortopedia, Fisioterapia, Psicologia e 

Terapia da Fala de modo a garantir-se um acompanhamento adequado às necessidades das crianças acolhidas. As entidades nas 

quais as crianças beneficiaram de acompanhamentos nas especialidades mencionadas foram o Centro Hospitalar do Porto, EPE, o 

Centro Hospitalar S. João, EPE, o Centro Regional de Paralisia Cerebral do Porto – APPC e o Centro Psicopedagógico e Terapêutico 

Cliduca. 

No âmbito da Intervenção Psicológica desenvolvida no CAT, realizou-se a avaliação e acompanhamento psicológico das crianças 

acolhidas. Realizou-se também entrevista psicológica com a família das crianças que integraram a Instituição no ano de 2014, no 

sentido de recolher informações pertinentes sobre as mesmas, bem como sobre os seus contextos sócio-afetivos e familiares 

(anamnese). Em alguns casos, a intervenção psicológica realizada com as famílias baseou-se na clarificação de expectativas 

relativas ao processo de institucionalização das crianças, bem como em colmatar dificuldades emocionais relacionadas com o 

mesmo.  

Realizou-se ainda a articulação com diversas estruturas de apoio específico, tais como Escola, Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens, Segurança Social, entre outras entidades envolvidas nos processos. Os contatos com estas estruturas tiveram sempre 

como objetivo a melhor resolução das problemáticas apresentadas pelas crianças, através de um trabalho multidisciplinar. 
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Gráfico 34 - Tipo de intervenção psicológica. 

Tal como exposto no Gráfico 34, vinte e duas crianças beneficiaram de acompanhamento psicológico no CAT.  

Na fase inicial do acolhimento de cada criança, com idade igual ou superior a quatro anos, é realizada avaliação psicológica para 

efeitos de concretização de anamnese clínica e consequente diagnóstico. Contudo, para as crianças que foram acolhidas no CAT 

em anos anteriores, é realizada a Avaliação Psicológica, sensivelmente com periodicidade anual ou quando se afigure necessário. 

Tendo em conta o grupo de crianças em acolhimento durante o ano de 2014, três usufruíram de acompanhamento individual, doze 

de acompanhamento em grupo e sete usufruíram quer de acompanhamento individual, quer de acompanhamento em grupo. A 

tipologia do acompanhamento psicológico prestado foi definida de acordo com a especificidade do diagnóstico de cada criança e 

suas características idiossincráticas. 

O acompanhamento grupal afigurou-se o mais adequado no contexto institucional, para a intervenção com problemáticas, tais 

como, dificuldades de aprendizagem, défice cognitivo e instabilidade emocional. Para as problemáticas de dificuldades de 

aprendizagem e défice cognitivo foram dinamizadas sessões grupais com o objetivo de definir métodos de estudo adequados às 

necessidades de cada criança e promover a realização de exercícios de estimulação cognitiva. 

Através da Avaliação Psicológica realizada às crianças supramencionadas, foram identificadas problemáticas tais como: défice 

cognitivo, instabilidade emocional, dificuldades de aprendizagem sem outra especificação (SOE) e atraso da linguagem. 
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Gráfico 35 - Problemáticas identificadas 

 

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 35, as problemáticas que mais se evidenciaram foram a instabilidade emocional 

(dezassete crianças), o défice cognitivo (três crianças). As dificuldades de aprendizagem sem outra especificação (SOE) (uma 

criança) e o atraso da linguagem (uma criança) evidenciaram-se com menor incidência. 

No que concerne à intervenção no âmbito da problemática da instabilidade emocional, foi desenvolvido e operacionalizado um 

Programa de Competências Pessoais e Sociais, com sessões quinzenais e em grupo, com colaboração de uma estagiária do Curso 

de Psicologia a desenvolver estágio académico na Instituição. 

Para uma criança com dificuldades específicas, ao nível da leitura, foi elaborado e implementado um Programa de Estimulação da 

Leitura, dinamizado em sessões semanais através de fichas de leitura adequadas às suas necessidades. 

Para uma criança com atraso da linguagem foram dinamizadas sessões individuais de estimulação, com periodicidade quinzenal e 

realizado encaminhamento para a especialidade de Terapia da Fala. 

É importante referir que todas as problemáticas foram identificadas em conjunto com a instabilidade emocional, sendo esta última 

uma problemática comum a todas as crianças embora se manifeste com intensidade diferente em cada uma delas.  

 

Gráfico 36 - Periodicidade do acompanhamento psicológico 
 

O acompanhamento psicológico realizou-se com periodicidade semanal ou quinzenal, de acordo com as problemáticas 

evidenciadas pelas crianças. Deste modo, nove crianças usufruíram de acompanhamento psicológico semanalmente e treze 

crianças usufruíram do mesmo com periodicidade quinzenal.  

As crianças que foram acompanhadas semanalmente manifestaram dificuldades que necessitavam de um trabalho mais 

sistemático, uma vez que a probabilidade de regressão seria mais provável caso o acompanhamento decorresse em períodos 
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mais espaçados (por exemplo, a Instabilidade Emocional). 

A Intervenção Psicológica, no contexto do CAT, baseou-se num Modelo Cognitivo-Comportamental, sendo que, no quadro que se 

segue, se poderão observar as estratégias/atividades desenvolvidas, bem como os objetivos das mesmas. 

MODELO 

TERAPÊUTICO 
PROBLEMÁTICA ESTRATÉGIAS /ATIVIDADES OBJETIVOS 

M
OD

EL
O 

C
OG

N
IT

IV
O 

- 
C

OM
PO

RT
AM

EN
TA

L 

Défice Cognitivo 

- Estimulação das funções cognitivas 

superiores através de exercícios de papel-

lápis e software de reabilitação cognitiva; 

- Acompanhamento psicopedagógico 

centrado nas dificuldades observadas. 

- Promoção de competências 

cognitivas; 

- Estimulação das áreas cognitivas 

comprometidas; 

Atraso da 

Linguagem 

- Jogos e dinâmicas de grupo promotoras 

da comunicação; 

- Listas de tarefas e instruções. 

- Promoção de regras de apresentação 

oral, enfatizando a necessidade de 

falar lentamente, e realçando a 

entoação e a expressão; 

- Diminuição da ansiedade sentida pela 

criança durante o seu processo de 

comunicação.  

Instabilidade 

Emocional 

- Treino do controle de impulsos e 

habilidades sociais, através de Role-play; 

- Listagem de qualidades e defeitos e 

vantagens e desvantagens dos mesmos.  

- Melhoria da relação interpessoal; 

- Reconstrução da autoestima. 

Dificuldades de 

Aprendizagem SOE 

- Apoio individual ao estudo; 

- Organização das tarefas escolares; 

- Dividir as tarefas em sub-tarefas; 

- Treino específico das áreas onde se 

verificam dificuldades mais acentuadas; 

- Reforçar positivamente todas as 

respostas voluntárias e empenho. 

- Seleção e adaptação de métodos de 

estudo adequados às dificuldades 

sentidas; 

- Motivação das crianças para a 

aprendizagem e sucesso; 

- Promoção da autoestima e do 

autoconceito. 

Quadro 13 - Estratégias/Atividades desenvolvidas no âmbito da Intervenção Psicológica com as crianças acolhidas, no ano de 2014. 

 
Ainda durante o ano de 2014, com a colaboração de uma estagiária do Curso de Psicologia, foi implementado, tal como referido 

anteriormente, um Programa de Promoção de Competências Sociais direcionado para as crianças acolhidas no CAT. 

 

O referido Programa foi direcionado para as crianças em idade escolar e foi realizado em grupo e em sessões quinzenais.  

O Programa de Promoção de Competências Sociais teve como objetivo primordial proporcionar uma mudança gradual das 

competências das crianças, reforçando a aproximação das componentes comportamentais específicas e necessárias à 

competência desejada, sendo que a promoção das competências de comunicação e interação poderá ajudar as crianças a 



                                  

 
 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 Página 74 

 

percecionar-se como competentes e capazes, bem como a modificar os seus hábitos comportamentais ao nível das competências 

sociais e da eventual aquisição ou reaquisição de papéis significativos.   

 

Intervenção Social com as Famílias 

 

Uma das abordagens privilegiadas no trabalho com famílias é a de centrar a intervenção nas famílias e suas competências. Esta 

centralização nas famílias implica a valorização das suas competências e potencialidades como uma estratégia de capacitação 

das mesmas. 

As famílias das crianças acolhidas no CAT registam fatores acrescentados de disfuncionalidade e perturbação, sendo que a 

grande maioria das crianças acolhidas inserem-se na categoria de crianças com famílias problemáticas, isto é, que se encontram 

em situações de séria vulnerabilidade social. 

No âmbito da intervenção com as famílias de origem é importante considerar o regresso ao agregado familiar das crianças 

acolhidas no CAT. Desta forma, durante o período de acolhimento trabalha-se com as famílias no sentido de limitar riscos futuros 

para estas crianças. 

As estratégias utilizadas na intervenção com as famílias das crianças residentes no CAT foram: a manutenção de contactos 

permanentes com as famílias, quer telefonicamente, quer em visitas domiciliárias; o envolvimento das famílias em atividades 

significativas no CAT; o desenvolvimento de Programas de Treino de Competências Parentais; o desenvolvimento de ações de 

sensibilização e/ou (in) formação; os contactos regulares com os técnicos dos serviços que intervêm nos processos das 

crianças. 

No que concerne aos acontecimentos relativos ao quotidiano das crianças, esses foram sendo partilhados com os pais, no sentido 

do seu envolvimento efetivo na vida dos filhos. Todavia, em relação a algumas crianças, as próprias famílias manifestaram pouco 

interesse em relação ao seu desempenho escolar, saúde e demais tarefas. As famílias que se mostraram colaborantes e 

interessadas foram encaradas como parceiros, e foram tidas em conta em qualquer assunto que envolvesse os seus filhos. Em 

alguns casos, em virtude da disponibilidade demonstrada e do projeto de vida definido, os pais foram envolvidos no 

acompanhamento a consultas médicas juntamente com um elemento da Equipa Técnica do CAT, assim como noutras atividades 

relativas às crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Treino de Competências Parentais 
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OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA 

Melhorar e promover a 

qualidade da relação parental, 

procurando minimizar as 

situações de risco para a 

criança, e simultaneamente 

incentivar a família para um 

desenvolvimento saudável, 

ajustado e adaptado à mesma. 

• Apetrechar os principais 

cuidadores de competências 

através de ações de formação 

parental; 

• Promover a aquisição de 

competências sociais 

perspetivando a minimização da 

ocorrência de práticas associais; 

• Aumentar a sensibilidade dos 

cuidadores aos sinais emitidos 

pela criança; 

• Conhecer e desenvolver formas 

alternativas de educar a criança e 

de responder às diversas 

situações do quotidiano de forma 

adequada; 

• Fortalecer o sentimento de 

competência, de responsabilidade 

e de autoeficácia no 

desenvolvimento das funções 

parentais. 

A metodologia de intervenção do nosso 

Programa de Treino de Competências 

Parentais é baseada no modelo Ecológico de 

Avaliação e Intervenção nas situações de risco 

e perigo. Este modelo, centrado na criança, 

apoia-se nos conhecimentos atuais sobre o 

desenvolvimento infantil e adota uma 

perspetiva ecológica, situando a criança e a 

família na comunidade. 

A aplicação deste modelo pressupõe um 

trabalho em parceria com o CAFAP, o CRI 

(Oriental e de Gondomar), a Divisão de 

Habitação da Câmara Municipal de Gondomar e 

o ISS (Equipa de Acolhimento Institucional), 

com vista à intervenção sobre os três 

principais domínios do modelo - as 

necessidades desenvolvimentais da criança, as 

competências parentais das famílias e os 

fatores familiares e ecológicos - e respetivas 

dimensões. 

Quadro 14 - Programa de Treino de Competências Parentais orientado para as famílias dos bebés acolhidos no  CAT, desenvolvidos no ano de 2014. 

 

Este Programa de Treino de Competências Parentais, baseado numa abordagem teórico-prática, incidiu sobre os seguintes 

conteúdos: relação pais/bebé; alimentação do bebé; higiene do bebé; higiene do sono; saúde; estimulação psicomotora; segurança 

e prevenção de acidentes. 

O referido Programa de Treino de Competências Parentais foi dinamizado no CAT e direcionado aos progenitores dos bebés (0 a 3 

anos) acolhidos nesta Instituição, sendo que foi nestas mesmas famílias que a Equipa Técnica do CAT, em avaliação conjunta com 

os restantes Técnicos envolvidos nos processos (EMAT e CPCJ), detetaram maiores lacunas ao nível do cumprimento dos 

objetivos definidos para o Projeto de Vida das crianças. 

Programa de Educação Parental 

 

OBJETIVOS GERAIS 
ESTRUTURA E CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
AVALIAÇÃO 

• Promover o auto-conhecimento, 

enquanto pessoas e enquanto pais, 

ajudando pais e mães a recordarem o 

seu crescimento nas suas famílias de 

origem, para que reconheçam eventuais 

1ª fase: componente 

interpessoal - abordagem de 

temáticas relacionadas com o 

auto-conhecimento e a auto-

estima, contextualizando sempre 

A avaliação do Programa de Educação 

Parental será uma componente da 

implementação do mesmo, tendo já sido 

uma constante durante a sua construção. 

Assim, a avaliação do Programa não será 
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efeitos das suas experiências de 

infância no seu desenvolvimento; 

• Promover a perspetiva segundo a qual 

ser mãe ou ser pai é um processo em 

construção permanente, 

• Promover a auto-estima dos pais e 

ajudá-los a perceber que terão de 

aprender a construir a sua própria 

auto-estima à medida que constroem a 

dos seus filhos; 

• Promover formatos de comunicação 

mais eficazes na relação dos pais com a 

criança, que facilitem o desenvolvimento 

sócio-emocional desta; 

• Promover a discussão e treino de 

algumas estratégias para prevenir/lidar 

com comportamentos desafiantes da 

criança; 

• Promover atitudes mais otimistas na 

relação dos pais consigo próprios, com 

os outros e perante a vida. 

estas mesmas temáticas na vida 

familiar e na relação educativa 

com as crianças; 

2º fase: componente de gestão 

familiar – abordagem dos estilos 

educativos, expressão emocional 

e, como lidar com 

comportamentos desafiantes; 

3ª fase/fase final: componente 

interpessoal – abordagem da 

temática da educação para o 

otimismo. 

um momento cuja ocorrência se efetiva 

separadamente da intervenção. Pretende-

se, antes, perceber ao longo da 

implementação, em que medida esta está a 

decorrer conforme havia sido previsto, 

mediante a participação dos pais na 

intervenção e o grau de satisfação que 

revelam face aos métodos utilizados. 

Na fase inicial da intervenção e na fase final 

serão utilizados como instrumentos de 

avaliação: 

Escala de Auto-Estima; 

Escala de Satisfação com a Vida; 

Escala de Otimismo. 

Através da análise dos resultados destes 

instrumentos, a Equipa Técnica do CAT 

pretende perceber o impacto do Programa 

de Educação Parental nas famílias 

participantes, após a conclusão do mesmo. 

Quadro 15 - Programa de Educação Parental orientado para as famílias das crianças acolhidas no CAT, desenvolvido no ano de 2014. 

 

Este Programa de Educação Parental, visa colmatar as necessidades avaliadas no âmbito da intervenção realizada junto das 

famílias das crianças acolhidas no CAT. O referido Programa foi estruturado para ser desenvolvido em doze sessões teórico-

práticas, com uma duração estimada de 90 minutos, com periodicidade mensal, dinamizadas pela Equipa Técnica do CAT. 

Durante o ano de 2014 e, considerando as características das famílias das crianças acolhidas, a Equipa Técnica optou por 

desenvolver um trabalho individual de proximidade com as famílias que manifestaram disponibilidade para serem envolvidas no 

âmbito do Programa. A intervenção desenvolveu-se sobretudo no contexto de visitas, no qual foram trabalhados os conteúdos 

apresentados no quadro anterior, assim como através da intensificação de visitas domiciliárias. 

Visitas de Familiares  

 

As visitas de familiares na Instituição constituem uma ferramenta complexa, devido ao número de crianças em acolhimento, assim 

como pela intensidade afetiva que mobilizam em cada encontro. No entanto, a manutenção e aprofundamento destes contactos 

são centrais, tanto do ponto de vista relacional e familiar, tendo em vista o eventual retorno da criança à família, como do ponto 

de vista do seu desenvolvimento psíquico e da sua organização mental.  

 

O contacto regular e os períodos de tempo das visitas, são definidos pelas Entidades responsáveis pelos Processos de Promoção 

e Proteção (Tribunal e CPCJ), bem como, pela Instituição tendo em conta a disponibilidade de horários de visita, bem como a 
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disponibilidade dos progenitores. Possibilitam-se, desta forma, não só o acompanhamento de proximidade e a monitorização da 

sua interação, como a exposição dos pais a modelos adequados de interação com os seus filhos, propiciada pela observação da 

relação mantida entre estes e com supervisão de um elemento da Equipa Técnica da Instituição. 

Durante o ano de 2014, algumas das crianças receberam visitas semanais ou quinzenais dos familiares, salvo as situações de 

crianças com Medida de Confiança à Instituição com vista a Adoção. 

Em alguns casos, houve autorização por parte das entidades responsáveis para que as crianças passassem períodos de férias e 

fim-de-semana com os pais ou outros familiares responsáveis. Nesses mesmos períodos, eram agendados com a Instituição os 

horários de saída e chegada das crianças, os quais foram sempre cumpridos pelos mesmos familiares.  

Os contactos da família com as crianças/jovens refletem-se nos resultados do seu acolhimento, nomeadamente ao nível da 

autoestima, do desempenho escolar e do equilíbrio emocional das mesmas, bem como na maior probabilidade e celeridade do 

retorno a casa. Neste sentido, são relevantes tanto as frequências dos contactos como a sua qualidade. As práticas de 

envolvimento, dinamizadas pelo CAT, não se resumem simplesmente aos pais, mas sim a todas as outras estruturas interpessoais 

de suporte e pessoas significativas no conjunto da família alargada e dos amigos e da comunidade em geral. 

 

 

Gráfico 37 - Diligências efetuadas na intervenção com as Famílias 

 

Em 2014, foram realizadas catorze atendimentos com as famílias, os quais se realizaram sempre que se afigurou necessário, de 

modo a recolher informações relativas às crianças, bem como à situação socioeconómica e familiar dos agregados. Estes 

atendimentos decorreram de forma periódica, quer por solicitação da Equipa Técnica do CAT, quer por solicitação das próprias 

famílias. Para efeitos do presente relatório foram contabilizados apenas os atendimentos formais, no entanto, nos dias de visitas, 

decorreram momentos informais de diálogo com as famílias, que contribuíram para um conhecimento mais aprofundado das 

mesmas. 
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Realizaram-se igualmente, dezanove visitas domiciliárias, tal como é exposto no Gráfico 38, cujo objetivo foi o de verificar as 

condições sócio habitacionais das famílias. Importa salientar que houve situações em que não se realizaram visitas domiciliárias 

por se verificar a impossibilidade de intervenção com as famílias/progenitores (situações de adoção). 

Sempre que foi solicitado pelas entidades envolvidas nos processos ou em situações que a Equipa Técnica do CAT considerou 

pertinentes, foram elaboradas Informações e/ou Relatórios Sociais e Psicológicos acerca das situações das crianças acolhidas 

(vinte Informações/Relatórios Sociais e Relatórios Psicológicos). 

Desde o momento do acolhimento de cada criança, realizou-se um acompanhamento sistemático em rede às famílias, pelo que 

existiu uma articulação permanente com os técnicos de outras instituições envolvidas nos processos (Instituto Distrital de 

Segurança Social, Agrupamento de Escolas, Centros de Saúde, Equipas de RSI, etc.) através de contactos telefónicos, bem como 

de atendimentos e reuniões periódicas com os mesmos. 

 

 

Intervenção com os profissionais do CAT 

 

A equipa de profissionais do CAT (Equipa Técnica e Equipa Educativa) desempenha um papel importante na ressocialização das 

crianças.  

Nesse sentido, no ano de 2014, manteve-se a intervenção com a Equipa Educativa visando incrementar os conhecimentos que 

possuíam, visto que estas se assumem como cuidadores diretos das crianças acolhidas e mantém com as mesmas uma relação 

privilegiada. Na intervenção privilegiou-se o desenvolvimento das suas competências e conhecimentos, aprofundando-os e 

encontrando, em conjunto, estratégias de ação que se revelaram uma mais-valia para o trabalho desenvolvido.  

A rotatividade do trabalho da Equipa Educativa por turnos é inevitável e pode contribuir para acentuar as características 

institucionais destes contextos. O objetivo da intervenção com estas profissionais é a interiorização de normas e regras de 

conduta, dos valores éticos e morais no sentido de permitir um percurso de desenvolvimento pessoal e de integração social bem-

sucedido às crianças acolhidas no CAT. O trabalho desenvolvido pelos profissionais do CAT reflete-se em modelos de relação com 

as crianças, equilibrando afeto e aprendizagem das normas, e flexibilizando e ajustando procedimentos para que as crianças 

acolhidas aprendam que são sujeitos de valor, alvo de um investimento afetivo particular.  

Mensalmente realizaram-se Reuniões de Equipa (Direção; Equipa Técnica e Equipa Educativa), algumas das quais se iniciaram com 

sessões de sensibilização e (in) formação de temas propostos pela Equipa Técnica ou pela Equipa Educativa, seguindo-se 

momentos de discussão acerca dos temas debatidos. 

Após essas apresentações, nestas reuniões foram também abordados pontos referentes ao trabalho no CAT, bem como outros 

assuntos que exigiram reflexão e tomada de decisões. Estas reuniões afiguraram-se como procedimentos eficazes de 

coordenação, em que se aposta na cultura organizacional do CAT.  

No âmbito da qualificação da intervenção dos profissionais do CAT, a Equipa Educativa participou, ainda, numa sessão de 

supervisão com o tema “O Perfil Sensorial da Criança”, organizada pelo Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital do 
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Porto, e numa Ação de Formação sobre o tema “Adoção”, dinamizada pelas Técnicas do Núcleo de Adoções do mesmo Centro 

Distrital. 

 
 

2- CRECHE DO CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA 

 

Inserida no Centro de Apoio à Família, a Creche destina-se a acolher diariamente 40 crianças dos 4 aos 36 meses de idade, todo o 

ano, excetuando fins-de-semana, feriados e outras datas consideradas pela Mesa Administrativa, no sentido de lhes garantir 

condições apropriadas ao seu desenvolvimento. Iniciou a sua atividade a 3 de dezembro de 2007 e encontra-se em funcionamento 

entre as 8 e as 19 horas. 

O objetivo geral consiste em proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança física e 

afetiva, durante a ausência parcial do seu meio familiar, através de um atendimento individualizado, em todo o processo evolutivo 

das crianças. 

Com vista à prestação de um serviço de qualidade, a Creche encontra-se a implementar o programa de Gestão de Qualidade das 

Respostas Sociais – Creche, elaborado pela Segurança Social, o que permite uma boa organização, gestão e rentabilização dos 

recursos humanos e materiais. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS 

 

Durante todo o ano de 2014, a Creche contou com a frequência de 48 crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre os 4 e os 46 meses. 

 

Em dezembro do mesmo ano, a distribuição das crianças por género e idade fez-se da seguinte forma: 

Idade 
 

Género 

 

4<12 meses 

(Berçário) 

12<24 meses 

(Sala de 1 Ano) 

24<36 meses 

(Sala dos 2 Anos) 
Total 

Feminino 1 3 10 14 

Masculino 0 8 8 16 

TOTAL 1 11 18 30 

Quadro 16 – Distribuição das crianças por idade e género 

 

Analisando o quadro, constata-se que à data, a lotação da Creche era de 30 crianças sendo que 16 das delas eram de sexo 

masculino e 14 do sexo feminino, pelo que as características eram necessariamente diferentes, tendo em conta a idade e o 

género. 

Embora se dê prioridade na admissão das crianças cujos pais residam ou trabalhem na área do estabelecimento isto de acordo 
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com o definido no Programa de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais – Creche e no Regulamento Interno da valência, 

verifica-se que a Creche acolheu crianças provenientes de diferentes freguesias, tal como se pode verificar pelo gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 38 – Distribuição das crianças por freguesia 

 

Partindo da observação do gráfico, é claramente percetível que a maioria das crianças foi proveniente da freguesia de S. Cosme, 

no entanto, a área geográfica coberta pela Creche é bastante mais alargada, estendendo-se a mais 5 freguesias do concelho de 

Gondomar e uma de Vila Nova de Gaia. 

 

Com o passar do tempo, constata-se que as crianças permanecem cada vez mais tempo na Creche, daí se tornar fundamental o 

investimento na qualidade dos serviços, quer humano, quer material, tal como se pode comprovar pelo gráfico que se segue:  

 

 

Gráfico 39– Tempo de permanência em Creche 

 

Fazendo uma análise do gráfico, é possível perceber que a maioria das crianças permanece na Creche, no mínimo, 5h00m, 

podendo atingir, no máximo, 11h00m de frequência. Neste sentido, a Creche assume um papel importante na vida, quer das 

crianças, quer das próprias famílias, já que essas passam mais tempo nesta valência do que no meio familiar, enfatizando, cada 

vez mais, o contexto de Creche como uma continuidade do contexto familiar. 
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Equipa de Colaboradores 

 

De modo a assegurar o bom funcionamento desta valência, a Creche contou com duas Educadoras de Infância e cinco Auxiliares 

de Ação Educativa e ainda com Pessoal Afeto a outras respostas sociais: uma Diretora Técnica, um Economista, um Administrativo, 

uma Cozinheira, uma Ajudante de Cozinha e duas Auxiliares de Serviços Gerais. 

 

Atividades Sociopedagógicas 

 

Como vem sendo habitual, o Relatório de Atividades engloba as atividades referentes a dois Projetos Pedagógicos tendo em conta 

que a gestão do tempo na valência de Creche se faz por ano letivo e não por ano civil. 

Nesse sentido, de janeiro a agosto, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “Crescer Com Arte(s) ”, 

referente ao ano letivo de 2013/2014. Tendo em conta o tema do projeto tem-se como propósito utilizar a arte enquanto segmento 

e recurso educativo, que visa sobretudo a construção do saber, formando assim cidadãos criativos, críticos, com iniciativa, 

autónomos e com liberdade de pensamento e ação. 

Uma vez que o tema do projeto é comum às três creches os seus objetivos e respetivas atividades encontram-se descritas na 

creche do Centro Comunitário de S. Cosme (Páginas 47 à 59). 

De setembro a dezembro, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “A Luz”, referente ao ano letivo de 

2014/2015, tendo como base o tema definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como ano internacional de 2015.   

“A Luz” é um tema que nos remete para várias vertentes que potenciam o desenvolvimento global das crianças, entre elas, a 

ciência, a saúde, a tecnologia, a natureza e a vida. 

Estando a inteligência, a energia e a espiritualidade associadas a este tema é possível trabalhar junto das crianças temas 

pertinentes como a vida, o amor, a família e a forma de preservar o nosso planeta. 

Como base de trabalho para o desenvolvimento deste tema, tão vasto e rico, utilizar-se á como estratégia as diversas histórias 

infantis que darão o mote às diversas temáticas a desenvolver. 

Sendo o tema do projeto comum às três creches os seus objetivos e respetivas atividades encontram-se descritas na creche do 

Centro Comunitário de S. Cosme (Páginas 47 à 59). 

 

Durante o ano de 2014, a Creche do Centro Apoio à Família deu continuidade à implementação dos Planos de 

Formação/Informação previstos para esse ano (dois anos letivos), tendo dinamizado a seguinte ação: 

 - “A Casa Vai a Casa” (parceria com a Casa da Música). 

Com a implementação deste projeto pretende-se que as crianças tomem contato e comecem progressivamente a desenvolver 

estruturas que lhes permitam a aquisição de comportamentos saudáveis e responsáveis face ao mundo em que vivem. 
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Importa ainda referir que, no mesmo equipamento funciona um Centro de Acolhimento Temporário, tendo sido intenção da Equipa 

Técnica da Creche tirar o máximo partido dessa situação. Assim, a interação entre os utentes da creche e as crianças do Centro 

de Acolhimento Temporário foi sendo uma constante ao longo do ano, onde se destacaram visitas dos clientes a ambas as 

valências e a realização de atividades conjuntas. 

A par das atividades realizadas existem sempre as outras que se consideram transversais, quer com as crianças, quer com as 

próprias famílias, isto é, são independentes do tempo ou do espaço que ocupam no Projeto Pedagógico; acontecem de forma 

constante, planificada e refletida; constituem momentos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças, bem como 

oportunidades de envolvimento ativo e de partilha de informações/experiências com as respetivas famílias. De entre estas 

destacam-se a higiene pessoal, as refeições, momentos lúdicos espontâneos, o contacto diário com as famílias, reunião de pais, 

festas temáticas, etc. 

As atividades realizadas tiveram em consideração todos os âmbitos anteriormente referidos e visaram responder continuamente 

aos interesses e necessidades de cada criança. Promoveu-se ainda o envolvimento e a participação ativa das famílias, valorizando 

aquilo que são os seus efetivos interesses e necessidades. Assim, conclui-se que a Creche tem apostado na prestação de um 

serviço de qualidade, onde o conceito de parceria Creche-Família é, de todo, valorizado, e onde crianças e famílias saem 

necessariamente beneficiadas.  

 

F - CENTRO SOCIAL DE FÂNZERES 
 

 

O Centro Social de Fânzeres é um equipamento vocacionado para as áreas da 

infância e população idosa, tendo como objetivo principal proporcionar aos seus 

clientes, a melhoria da sua qualidade de vida, propiciando momentos de convívio e 

lazer, assim como aprendizagens manifestamente importantes para uma vida 

saudável e salutar. 

Este equipamento encontra-se em funcionamento desde abril de 2010, sendo que ao 

longo destes 5 anos, tem mantido as respostas sociais na sua capacidade máxima, 

revelando-se assim uma mais-valia para esta freguesia, bem como para o Concelho de Gondomar. 

O Centro Social de Fânzeres conta com a colaboração de uma equipa de profissionais qualificados, nomeadamente, Coordenadora 

Geral, Economista, Diretor Técnico, Administrativo, Encarregada de Serviços Gerais, Cozinheira, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de 

Lavandaria e Auxiliar de Serviços Gerais, comuns às diferentes respostas socias do equipamento. 

 



                                  

 
 

 

 

                   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 Página 83 

 

 

CLIENTES 

 

RESPOSTAS 

CAPACIDADE 

ACORDO DE 

COOPERAÇÃO COM 

CENTRO DISTRITAL DO PORTO 

FREQUÊNCIA 

(DEZ. /2014) 

Centro de Dia 40 40 40 

Apoio 

Domiciliário 
33 20 20 

Creche 40 33 40 

 

Quadro 17 – Caracterização do número de clientes por resposta social 
 

 

 

1 – CENTRO DE DIA DO CENTRO SOCIAL DE FÂNZERES 

 

 O Centro de Dia mantém um Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital do Porto, para 40 clientes, Esta resposta 

social, durante o ano de 2014, contou com uma frequência máxima de clientes, de acordo com a sua capacidade.  

O Centro de Dia é uma resposta social que visa prestar um conjunto de serviços, tendo em conta a satisfação das necessidades 

básicas das pessoas idosas, tais como: refeição, cuidados de higiene pessoal, tratamento de roupa, administração da medicação. 

Assim, proporciona um conjunto de cuidados individualizados de acordo com as necessidades dos clientes, bem como cria 

momentos de convívio e atividades lúdico-pedagógicas, no sentido de contribuir para a manutenção destas pessoas, no seu meio 

sócio – familiar, evitando o isolamento social, assim como a sua institucionalização em estruturas residenciais. 

 

O Centro de Dia conta com uma equipa de profissionais constituída por Animadora Sociocultural, comum a outras 

respostas/equipamentos da Instituição e Ajudantes de Centro de Dia, assentando numa boa organização, gestão e rentabilização 

dos recursos humanos. Conta ainda com outros colaboradores comuns a outras respostas sociais do equipamento. 

Considerando que o nosso trabalho deve assentar numa boa organização, gestão e rentabilização dos recursos humanos e 

materiais e com vista à prestação de um serviço de qualidade, a resposta social Centro de Dia, encontra-se a implementar o 

Programa de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais – Centro de Dia, disponibilizado pela Segurança Social. 

No gráfico que se segue pode observar-se que a idade predominante dos clientes integrados no Centro de Dia se situa na faixa 

etária dos 80 e mais anos, sendo que o sexo feminino se apresenta com um maior número de frequentadores. 
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Gráfico 40 – Distribuição dos clientes por género e idade 

 

Fazendo uma caracterização do grau de autonomia/situação de dependência das pessoas que integram esta resposta social, 

importa perceber no gráfico seguinte a predominância de clientes que apresentam situações de dependência. Como se pode 

observar, 19 encontram-se em situação de dependência parcial, 8 em situação de dependência e 5 em situação de grande 

dependência. Neste sentido, importa salientar que, dos 40 clientes que integram esta resposta, apenas 8 se encontram numa 

situação de autonomia, não revelando necessidade de cuidados individualizados.  

 
Gráfico 41 – Caraterização dos clientes face ao grau de autonomia / dependência 

 

As pessoas idosas integradas nesta resposta social residem, maioritariamente, na freguesia de Fânzeres, conforme é possível 

constatar no gráfico que se segue, correspondendo à zona geográfica em que o equipamento se encontra inserido.  
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Gráfico 42 – Distribuição dos clientes por freguesia 

 

Ao longo do ano 2014 foram dinamizadas atividades em Centro de Dia, tendo em conta os interesses/gostos dos clientes e de 

acordo com o Plano de Atividades, nomeadamente: 

 Expressão Corporal e Fisioterapia; 

 Trabalhos Manuais: desenho, pintura, tecelagem, tricô, etc.; 

 Exploração do meio: visitas culturais, piqueniques, participação em atividades programadas; 

 Comemoração de datas festivas; 

 Jogos: damas, dominó e outros; 

 Tertúlias; 

 Tardes de cinema; 

 Tardes de fado; 

 Exposições; 

 Programa de Estimulação Cognitiva. 

 

 

Sempre que possível, os idosos participam e integram-se nas atividades realizadas nos outros equipamentos da Misericórdia de 

Gondomar, tal como o descrito nas atividades mensais dos diferentes equipamentos (páginas 28 à 31) do presente relatório. A 

planificação das atividades desta resposta social contempla também atividades intergeracionais, privilegiando o encontro entre 

as pessoas idosas e as crianças integradas na Creche do Centro Social de Fânzeres. 

 

É ainda da responsabilidade do Centro de Dia o transporte diário de alguns idosos, de ida e volta para as suas habitações, bem 

como os serviços de higiene pessoal, tratamento de roupa, deslocações a serviços de saúde e outros, tendo em conta o seu grau 

de autonomia e retaguarda familiar. 
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Gráfico 43 - Distribuição dos Serviços Prestados no Centro de Dia 

 

Pela análise do gráfico anterior podemos verificar que todos os clientes usufruem do serviço de refeição ao almoço e lanche, 6 

beneficiam de refeição para o jantar, 15 do serviço de higiene pessoal, 3 de tratamento de roupa, 24 de transporte e 18  do serviço 

de administração de medicação. 

 

2 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DO CENTRO SOCIAL DE FÂNZERES 

 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário durante o ano de 2014 contou com uma frequência de 20 clientes, mantendo formalizado um 

Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. – Centro Distrital do Porto para 20 utilizadores, tendo contudo capacidade para 33 

utilizadores. 

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social organizada em função das necessidades dos clientes, tendo em conta a 

situação de dependência. Este serviço é efetuado no domicílio habitual do cliente, contribuindo assim para a promoção da sua 

autonomia e prevenção de situações de dependência, bem como retardando a institucionalização em estruturas residenciais. 

Conta com uma equipa de profissionais constituída por Ajudantes Familiares e outros colaboradores comuns a outras respostas 

sociais do equipamento. 

Considerando que o nosso trabalho deve assentar numa boa organização, gestão e rentabilização dos recursos humanos e 

materiais e com vista à prestação de um serviço de qualidade, o Serviço de Apoio Domiciliário, encontra-se a implementar o 

Programa de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais – Serviço de Apoio Domiciliário, disponibilizado pela Segurança Social. 

O Serviço de Apoio Domiciliário manteve-se com um nível elevado de procura, quer por parte de familiares, quer encaminhados 

por outras Entidades, nomeadamente, Hospitais, Centros de Saúde, Unidades de Cuidados Continuados, entre outros. 
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                 Gráfico 44- Caracterização dos utentes por idade e género 

 

Pela análise do gráfico, verifica-se que os clientes a quem se presta Serviço de Apoio Domiciliário, na sua maioria apresentam 

idades superiores a 80 anos, sendo em número superior do sexo feminino. 

 

Gráfico 45 - Caracterização dos utentes por serviços 

 

Relativamente aos serviços prestados, importa referir que surgem das necessidades apresentadas pelos clientes, adaptando-se 

as mesmas a cada situação individual. A alimentação e a higiene pessoal são dos serviços mais requisitados.  

A totalidade dos serviços prestados é superior ao número de clientes em análise, uma vez que a Instituição presta um ou mais 

serviços a cada situação particular. 
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Gráfico 46 - Motivos/Necessidades dos utentes 

 

 

A Instituição apoia inúmeros clientes que se encontram numa situação funcional de elevada dependência. O diagnóstico 

individualizado permitiu classificar os principais motivos/necessidades que levaram os clientes a solicitar o Serviço de Apoio 

Domiciliário, registando-se, maioritariamente, a condição de doença, seguido da idade elevada. 

 

3– CRECHE DO CENTRO SOCIAL DE FÂNZERES 

 

 

Inserida no Centro Social de Fânzeres, a Creche destina-se a acolher diariamente 40 crianças dos 4 aos 36 meses de idade, 

durante o ano, exceto fins-de-semana, feriados e outras datas consideradas pela Mesa Administrativa. O horário de 

funcionamento é compreendido entre as 07:30h e as 19:00 horas. 

Com vista à prestação de um serviço de qualidade, a Creche encontra-se a implementar o Programa de Gestão de Qualidade das 

Respostas Sociais – Creche, disponibilizado pela Segurança Social, o que permite uma boa organização, gestão e rentabilização 

dos recursos humanos e materiais. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS 

 

Durante o ano letivo de 2013/2014 a Creche contou com a frequência de 38 crianças de ambos os sexos. Em dezembro do mesmo 

ano, a distribuição das crianças por género e idade era a seguinte: 

 

IDADE 
GÉNERO 
 

4<12 MESES 
(BERÇÁRIO) 

12<24 MESES 
(SALA DE 1 ANO) 

24<36 MESES 
(SALA DOS 2 ANOS) 

TOTAL 

Feminino 3 8 10 21 

Masculino 3 6 8 17 

TOTAL 6 14 18 38 

Quadro 18 – Distribuição das crianças por idade e género, dezembro de 2014 
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Analisando o quadro, constata-se que à data, a lotação da Creche era de 38 crianças, sendo que 21 das crianças eram de sexo 

feminino e 17 do sexo masculino. 

Embora se dê prioridade à admissão das crianças cujos pais residam ou trabalhem na área do estabelecimento, de acordo com o 

definido no Programa de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais – Creche e no seu Regulamento Interno, verifica-se que a 

Creche acolheu crianças provenientes de diferentes freguesias de Gondomar, tal como se pode verificar pelo gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 47 – Distribuição das crianças por freguesia 

 

Através da observação do gráfico, é percetível que a maioria das crianças são provenientes da freguesia de Fânzeres (20), no 

entanto, a área geográfica coberta pela Creche é bastante mais alargada, estendendo-se a mais 4 localidades. 

Como se pode comprovar pelo gráfico seguinte as crianças permanecem muito tempo na Creche, tornando-se assim fundamental 

o investimento na qualidade dos serviços. 

 

 

Gráfico 48 – Tempo de Permanência das Crianças na Creche 
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A maioria das crianças permanece na Creche, no mínimo, 06h00m, podendo atingir no máximo 11h30m de permanência. Neste 

sentido a Creche assume um papel muito importante no desenvolvimento harmonioso das crianças e na vida das suas famílias, 

uma vez que é nesta valência que passam grande parte das horas do seu dia. 

 

3.2 EQUIPA DE COLABORADORES 

 

De modo a assegurar o bom funcionamento desta resposta, a Creche contou com uma equipa de profissionais constituída por uma 

Coordenadora de creche que acumula funções de Educadora de Infância, uma Educadora de Infância, cinco Auxiliares de Ação 

Educativa e ainda colaboradores afetos a outras respostas sociais deste equipamento. 

 

3.3 ATIVIDADES SÓCIO-PEDAGÓGICAS 

 

O Relatório de Atividades englobou atividades referentes a dois Projetos Pedagógicos, tendo em conta que a gestão do tempo na 

Creche, se faz por ano letivo e não por ano civil. 

Assim sendo, de janeiro a agosto de 2014, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “Crescer Com Arte(s) 

”, referente ao ano letivo de 2013/2014.  

Visto que as crianças são naturalmente criativas, cabe-nos a nós, profissionais da educação, proporcionar-lhes situações que as 

ajudem a construir os seus saberes, que lhes garantam um desenvolvimento completo e harmonioso e uma participação na vida 

cultural e artística. Desta forma, serão capazes de acompanhar uma sociedade em constante transformação, pois a cultura e a 

arte são componentes essenciais para uma educação completa e que permitem o pleno desenvolvimento do indivíduo. 

Uma vez que o tema do projeto foi comum às três creches os seus objetivos e respetivas atividades encontram-se descritas na 

creche do Centro Comunitário de S. Cosme (Páginas 47 à 59). 

De setembro a dezembro, as atividades realizadas foram no âmbito do Projeto Pedagógico “A Luz”, referente ao ano letivo de 

2014/2015., tendo como base o tema definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como ano internacional de 2015.   

“A Luz” é um tema que nos remete para várias vertentes que potenciam o desenvolvimento global das crianças, entre elas, 

a ciência, a saúde, a tecnologia, a natureza e a vida. 

Estando a inteligência, a energia e a espiritualidade associadas a este tema é possível trabalhar junto das crianças temas 

pertinentes como a vida, o amor, a família e a forma de preservar o nosso planeta. 

Como base de trabalho para o desenvolvimento deste tema, tão vasto e rico, utilizou-se como estratégia as diversas 

histórias infantis, que deram o mote às diversas temáticas a desenvolver. 

Sendo o tema do projeto comum às três creches os seus objetivos e respetivas atividades encontram-se descritas na creche do 

Centro Comunitário de S. Cosme (Páginas 47 à 59). 
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Durante o ano de 2014, a Creche do Centro Social de Fânzeres deu continuidade à implementação dos Planos de 

Formação/Informação previstos para esse ano (dois anos letivos), tendo dinamizado a seguinte ação: 

 - “A Casa Vai a Casa” (parceria com a Casa da Música). 

Importa ainda referir que, no mesmo equipamento funciona um Centro de Dia, tendo sido intenção da Equipa Técnica da Creche 

tirar o máximo partido dessa situação. Assim, a interação entre as crianças e os idosos foram sendo uma constante ao longo do 

ano, na realização de atividades conjuntas. Esta interação entre idosos e crianças, foram no sentido de promover o contacto 

social, de aproximação ao meio familiar – pela eventual semelhança aos avós das crianças – e pela partilha de conhecimentos e 

experiências em ambos os sentidos. 

A par das atividades realizadas existiram sempre as outras que se consideram transversais, quer com as crianças, quer com as 

próprias famílias, isto é, são independentes do tempo ou do espaço que ocupam no Projeto Pedagógico; acontecem de forma 

constante, planificada e refletida; constituem momentos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças, bem como 

oportunidades de envolvimento ativo e de partilha de informações/experiências com as respetivas famílias. De entre estas 

destacam-se a higiene pessoal, as refeições, momentos lúdicos espontâneos, o contacto diário com as famílias, reunião de pais, 

festas temáticas, etc. 

No sentido de promover o envolvimento e a participação ativa das famílias, tende-se a valorizar os interesses e necessidades das 

crianças, apostando na prestação de um serviço de qualidade, onde o conceito de parceria Creche-Família é, de todo, valorizado, e 

onde crianças e famílias saem necessariamente beneficiadas.  

 

G – EMPRESA DE INSERÇÃO 

 

1 - EMPRESA DE INSERÇÃO – “GERAÇÃO D’OURO” 

 
Em funcionamento desde janeiro de 2007, a empresa de inserção “Geração d’Ouro” continuou a prestar os seguintes serviços: 

 Serviço de higiene pessoal 

Cuidados de higiene: preparação de utensílios de suporte, banho ou duche, despir/vestir, aplicação de cremes, mudança de 

roupas da cama, etc. Nos cuidados de imagem prestar-se-ão outros serviços como barba, depilação, unhas, cabelo... 

 Serviço de transporte especializado 

Transporte especializado de pessoas idosas e/ou dependentes de ida e/ou volta a locais de necessidade e/ou interesse. 
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Outros serviços encontram-se implementados, mas requisitados com menor regularidade, como sejam: a assistência 

medicamentosa, a aquisição de bens e serviços, a administração de refeições no domicílio, o serviço de companhia e 

acompanhamento ao exterior, etc. 

Para dar cumprimento aos objetivos previstos com a criação da Empresa de Inserção, a Instituição dispõe de cinco colaboradores 

afetos a este serviço, com as seguintes categorias profissionais: um administrativo, duas ajudantes familiares, um motorista e 

uma ajudante de lavandaria. 

 

Em dezembro de 2014 a Empresa de Inserção “Geração d´Douro” contava com 21 clientes, os quais se passa a caracterizar nos 

gráficos seguintes. 

 

 
Gráfico 49  – Distribuição dos Clientes por Idade e Género 

  

Pela análise do Gráfico 49 verifica-se que, do total de clientes, existe uma maior prevalência de clientes com idade mais avançada 

(a partir dos 80 anos), verificando – se quase uma equidade de géneros (10 homens e 11 mulheres).  

 

 

Gráfico 50 – Serviços Prestados 

 

Em relação aos serviços prestados, em dezembro de 2014, pode-se constatar que a totalidade dos serviços prestados é superior 

ao número de clientes em análise, uma vez que a Empresa presta um ou mais serviços a cada situação individual. 
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Gráfico 51 – Motivos/Necessidades dos Clientes 

 
 

Relativamente aos motivos que levaram os clientes a solicitar os serviços, verifica-se que os problemas de saúde graves e a 

dependência total ou parcial são os mais justificativos. 

 

Durante o ano de 2014, a Santa Casa alargou o âmbito de atuação desta Empresa de Inserção na diversificação de serviços, tais 

como: 

 Aluguer de Ajudas Técnicas - A Santa Casa dispõe de todo o tipo de ajudas técnicas desde, camas articuladas, cadeiras de 

rodas, andarilhos, tripés, cadeiras de banho, entre outras. No mês de Dezembro alugámos, pela primeira vez, duas camas 

articuladas e uma cadeira de rodas. 

 Prestação de Cuidados de Saúde - Prevendo uma parceria com o Hospital – Escola da Universidade Fernando Pessoa, a 

Santa Casa prevê prestar um leque diversificado de cuidados de saúde desde consultas de especialidade, exames médicos, 

fisioterapia ou cuidados de enfermagem. 

 Manutenção e Organização do Lar -  É um serviço que tem como principal objetivo promover o bem-estar, conforto e 

qualidade de vida do cliente, uma vez que este é este espaço onde o cliente permanece a maior parte do seu tempo. 

 Consultadoria em Políticas Sociais – Este serviço disponibiliza o esclarecimento relativamente a reformas, complementos, 

subsídios e outros apoios. Para além de tratar de toda a documentaçãoo necessária, articula sempre que necessário com os 

diversos organismos de proteção social e sistemas de saúde a fim de os clientes poderem vir a beneficiar de tudo o que 

possam ter direito. 

 Acompanhamento Diurno / Noturno - Consiste numa resposta integrada no domicílio do cliente proporcionando um 

conjunto de ações e cuidados pluridisciplinares e individualizados 24 horas por dia. A Instituição iniciou este serviço a 2 de 

Julho de 2014 prestando todos os cuidados a uma cliente, contando para o efeito com uma equipa de quatro colaboradoras 

em horário rotativo. 
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H– ÁREA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

I – PROJETO “MISERICÓRDIAS – GESTÃO SUSTENTÁVEL III” 

 

O Projeto “Misericórdias – Gestão Sustentável III” é um programa de formação ação promovido pela União das Misericórdias 

Portuguesas e financiado pelo POPH. A sua implementação está prevista para o ano 2013/2014. 

O Projeto “Misericórdias – Gestão Sustentável III” em 2013, desenvolveu um trabalho em diferentes níveis, envolvendo dirigentes, 

técnicos e trabalhadores de 75 Misericórdias distribuídas pelas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve. 

Numa primeira fase o consultor especialista, juntamente com os dirigentes, nomeadamente o Responsável da Misericórdia, avaliou 

a estrutura funcional da instituição. Perante o diagnóstico efetuado, que foi analisado também pelos principais técnicos, foi 

concebido um plano de intervenção para a Misericórdia. Nesta estratégia, a carga horária de formação assumirá especial 

importância, pois tanto ao nível do sector administrativo como do sector financeiro há que reorientar os técnicos para novos 

procedimentos e regras mais eficazes. 

 

Na 1ª fase (de Junho até Novembro de 2013) – Consultoria. Foi preparado um Diagnóstico e um Plano de Intervenção pelo 

Consultor, através da análise documental e reuniões com os Dirigentes, Técnicos e Coordenadores da Misericórdia. Foram 

igualmente respondidos questionários disponíveis na Plataforma Aptus.com.pt, que deram origem a relatório de diagnóstico. 

Na 2ª fase (de Janeiro a Junho de 2014) – Formação. Foram levados a cabo Módulos de Formação que se pretendeu que fossem de 

encontro às necessidades evidenciadas na 1ª fase, destinados a Diretores Técnicos, Técnicos Superiores e Técnicos 

Administrativos. Estes módulos contemplaram formação em Sala e em Contexto de Trabalho. 

 Preparar Sistema de Gestão da Qualidade - Elaboração de Procedimentos e Manuais da Qualidade e de Acolhimento (30 

Horas); 

 Gestão de Equipamentos Sociais (15 horas); 

 Comunicação Organizacional (10 horas); 

 Avaliação de Desempenho (15 horas); 

 Utilização da ferramenta informática MS Excel na gestão da Instituição (10 horas). 

 

Principais Medidas de Ação 

 

 Assegurar a continuidade na dinamização das respostas sociais; 

 Refletir em novas respostas, de forma a fazer face às problemáticas atuais; 

 Assegurar a sustentabilidade financeira da Misericórdia; 
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 Continuar a privilegiar as formas de cooperação com o Estado, bem como com as demais Entidades e Instituições, tanto no 

setor público como no privado e no social, em corresponsabilidade estabelecidas mediante Protocolos, Acordos de 

Cooperação e parcerias; 

 Apostar na qualidade dos serviços de apoio social que presta, investindo para tal na continuidade do cumprimento dos 

Modelos de Avaliação de Qualidade das Respostas sociais desenvolvidas pelo ISS, I. P., nomeadamente nos Serviços de Apoio 

Domiciliário, nos Centros de Dias, no Centro de Acolhimento Temporário e nas Creches; 

 Promover a formação de profissionais de forma a disporem de mais conhecimentos e sensibilização necessários ao bom 

desenvolvimento de ações de apoio social destinados a crianças, jovens, idosos e comunidade em geral; 

 Fomentar a participação e pro atividade dos colaboradores; 

 Implementar Sistema de Gestão da Qualidade nas suas Respostas Sociais; 

 Preparar um Manual de Acolhimento adequado à Instituição e suas Respostas Sociais; 

 Implementar um sistema de avaliação de desempenho dos colaboradores; 

 Implementar um sistema para medir o impacto da formação nos participantes; 

 Implementar um sistema periódico e regular de identificação das suas “Forças”, “Fraquezas” e as “Ameaças”, 

“Oportunidades”; 

 Implementar procedimentos e ferramentas de apoio à formulação de estratégias adaptadas às características da 

Instituição; 

 Implementar métodos e ferramentas com o objetivo de avaliar a eficácia das suas estratégias; 

 Procurar melhorar a logística e a gestão de stocks com o objetivo de obter redução de custos nas compras. 

 
 

2 - FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA: UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS 

 

A Misericórdia de Gondomar apresentou candidatura à União das Misericórdias Portuguesas para Ações de Formação Profissional 

Modulares na área da Geriatria e da Infância. Paralelamente, a União das Misericórdias Portuguesas apresentou candidatura ao 

POPH-QREN para financiamento da formação profissional para 2013 e 2014 a qual, para a Região Norte, foi aprovada.  

Em 2013, a UMP atribuiu à Misericórdia de Gondomar 200 horas de formação para execução no biénio 2013/2014. Conjuntamente 

com o Centro de Formação Ceforcórdia da UMP, e de acordo com as necessidades da Instituição, foram definidas áreas de 

formação, respetivas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e número de formandos (15 elementos, no mínimo, por 

turma). Em 2013 e 2014 deu-se cumprimento às seguintes ações: 

 Higiene e Segurança Alimentar (3296), da área de formação em hotelaria (811), com uma carga horária de 25 horas. 

Decorreu entre 06 e 20 de Março e frequentaram 15 Formandos; 

 Metodologias de Implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade Alimentar (0717), da área de formação (347), com uma 

carga horária de 25 horas. Decorreu entre 28 de Outubro e 06 de Dezembro e frequentaram 15 Formandos; 
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 Prevenção de Doenças e de Acidentes na Infância (50 horas). Alimentar (3273), da área de formação 761, com uma carga 

horária de 50 horas. Decorreu entre 12 de Novembro e 20 de Dezembro e frequentaram 15 Formandos; 

 Qualidade e Aspetos Comportamentais (0714), da área de formação 347, com uma carga horaria de 50 horas. Decorreu entre 

13 de maio e 30 de junho de 2014 e frequentaram 15 formandos; 

 Animação e Lazer (3534), da área de formação 762, com uma carga horaria de 50 horas. Decorreu entre 30 de junho e 21 de 

julho de 2014 e frequentaram 15 formandos. 

 

Estas Ações de Formação tiveram como população alvo colaboradores afetos às respostas sociais dos Centros de Dia e Convívio e 

do Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Acolhimento Temporário e Creches, bem como colaboradores afetos às áreas da 

restauração e administrativa desta Instituição, sendo que em 2014 participaram 40 colaboradores. O seu funcionamento decorreu 

em horário pós – laboral. 

A totalidade dos encargos financeiros resultantes das Ações de Formação foram da responsabilidade da União das Misericórdias 

Portuguesas.  

 

 

3 - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 
 
 

3.1 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 

 
 

 De Janeiro a Setembro de 2014 foram implementados dois estágios profissionais na área da Educação de Infância, no âmbito 

da Medida Estágio Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gondomar. As Técnicas 

desenvolveram o seu estágio nas Creches do Centro Social de Fânzeres e do Centro de Apoio à Família, colaborando na 

implementação e desenvolvimento da resposta social, concretamente nas atividades programadas no Projeto Pedagógico, na 

aplicação do Manual de Gestão de Qualidade das Resposta Social Creche, etc.; 

 Em Novembro de 2014 a Instituição integrou dois estágios na área de Educação de Infância, no âmbito do Medida Estágio 

Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gondomar, os quais vão dar continuidade durante 

o ano 2015. As técnicas desenvolvem o seu estágio nas Creches do Centro Social de Fânzeres e do Centro de Apoio á Família, 

colaborando na implementação e desenvolvimento da resposta social, concretamente nas atividades programadas no Projeto 

Pedagógico, na aplicação do Manual de Gestão de Qualidade das Resposta Social Creche, etc. 

 

3.2 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

 
 

 Em setembro de 2014 terminaram sete Medidas Estágios Emprego, na área de Auxiliar de Ação Educativa, no âmbito do 

Medida Estágio Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gondomar, realizados nas Creches 

do Centro Social de Fânzeres, do Centro de Apoio à Família e do Centro Comunitário de S. Cosme; 
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 Em novembro de 2014 terminou um Estágio Profissional na área de Auxiliar de Ação Educativa, no âmbito do Medida Estágio 

Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gondomar, realizados na Creche do Centro de 

Apoio à Família; 

 Em Dezembro de 2014 iniciaram sete Estágios Profissionais na área de Auxiliar de Ação Educativa, no âmbito do Medida 

Estágio Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gondomar, os quais vão dar continuidade 

durante o ano de 2015. Foram integrados na resposta social Creche, do Centro Comunitário de S. Cosme, Centro Social de 

Fânzeres e Centro de Apoio á Família. 

 
 

3.3  ESTÁGIOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

 

 Em Novembro de 2014 terminou um Estágio Emprego na área de Educação Social, que teve como objetivo 

reforçar/colaborar com a equipa técnica na área de Animação Sociocultural e na área de acompanhamento às famílias. O 

profissional colaborou no desenvolvimento de ações e atividades planificadas, prestando apoio técnico com caráter 

educativo e social às crianças integradas nas creches do Centro Social de Fânzeres, Centro Comunitário de S. Cosme e 

Centro de Apoio à Família, bem como no Centro de Acolhimento Temporário, do Centro de Apoio à família; 

 Em Dezembro de 2014 terminou um Estágio Emprego na área de Educação Social, que teve como objetivo 

reforçar/colaborar com a equipa técnica na área de Animação Sociocultural e na área de acompanhamento às famílias. O 

profissional colaborou no desenvolvimento de ações e atividades planificadas, prestando apoio técnico com caráter 

educativo e social aos idosos integrados nas respostas sociais de Centro de Dia e Centro de Convívio do Centro Social de 

Fânzeres e do Centro Comunitário de S. Cosme. 

 

3.4 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO SOCIAL 

 
 

 Em Maio de 2014 terminou um estágio profissional na área de Serviço Social, no âmbito do Programa de Estágios 

Profissionais promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Técnica desenvolveu o seu estágio no Centro 

de Acolhimento Temporário do Centro de Apoio à Família, colaborando nas atividades desenvolvidas por esta resposta, 

concretamente nas dinâmicas programadas, bem como na implementação de iniciativas associadas à sua área de 

intervenção, e na aplicação do Manual de Gestão de Qualidade da Resposta Social Centro de Acolhimento Temporário, etc.;  

 Em Novembro de 2014 terminou um estágio profissional na área de Serviço Social, no âmbito da Medida Estágios Emprego 

promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Técnica desenvolveu o seu estágio na resposta social 

Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Comunitário de S. Cosme, Centro Social de Fânzeres e Associação de Reformados de 

Medas, colaborando na Implementação do Manual de Gestão de Qualidade, bem como na elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Individual dos Clientes integrados nesta resposta social. 

 Em Setembro de 2014 iniciou um estágio também na área de Serviço Social, no âmbito da Medida Estágios Emprego 

promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A Técnica desenvolveu o seu estágio no Centro de Acolhimento 
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Temporário do Centro de Apoio à Família, colaborando nas atividades desenvolvidas por esta resposta, concretamente nas 

dinâmicas programadas, bem como na implementação de iniciativas associadas à sua área de intervenção, e na aplicação do 

Manual de Gestão de Qualidade da Resposta Social Centro de Acolhimento Temporário, etc. 

 

3.5 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

 Em Abril de 2014 iniciou um estágio como Dietista e Nutricionista no âmbito da Medida Estágios Emprego promovido pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, estando o seu término previsto para Abril de 2015. A Técnica desenvolveu o 

seu estágio nos diferentes equipamentos da Instituição, colaborando na elaboração de ementas, na realização de ações de 

formação para colaboradores e utentes, bem como com o Programa FEAC e Equipas do Rendimento Social de Inserção. 

Esteve presente ainda na implementação do HACCP, consultas de nutrição para colaboradores e colaboração na 

implementação do Plano de Atividades da Instituição.  

 

3.6 ESTÁGIO PROFISSIONAL TRABALHADORA DE SERVIÇOS GERAIS. 

 

 Em Maio de 2014 iniciou um estágio emprego na área dos Serviços Gerais, no âmbito da Medida de Estágios Emprego 

promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, prevendo-se a sua continuidade no ano de 2015. A 

Trabalhadora de Serviços Gerais desenvolveu o seu estágio no Centro de Acolhimento Temporário do Centro de Apoio à 

Família, colaborando nas atividades e rotinas diárias desenvolvidas por esta resposta; 

 Em Julho de 2014 terminou um estágio profissional na área dos Serviços Gerais, no âmbito do Programa de Estágios 

Profissionais promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, prevendo-se a sua continuidade no ano de 2015. 

A Trabalhadora de Serviços Gerais desenvolveu o seu estágio no Centro de Acolhimento Temporário do Centro de Apoio à 

Família, colaborando nas atividades e rotinas diárias desenvolvidas por esta resposta.  

 

3.7 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS EM AJUDANTE FAMILIAR 

 

 Em Dezembro de 2014 iniciou-se um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida 

Estágios Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, prevendo-se a sua continuidade no ano de 

2015. A estagiária desenvolveu o seu estágio no Centro Comunitário de S. Cosme, colaborando nas atividades desenvolvidas 

pela resposta social Centro de Dia, concretamente no apoio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas 

diárias de higienização dos espaços; 

 Em Outubro de 2014 iniciou-se um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida Estágios 

Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, prevendo-se a sua continuidade no ano de 2015. A 

estagiária desenvolveu o seu estágio no Centro Comunitário de S. Cosme, colaborando nas atividades desenvolvidas pela 
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resposta social Centro de Dia, concretamente no apoio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas 

diárias de higienização dos espaços; 

 Em Setembro de 2014 iniciou-se um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida 

Estágios Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, prevendo-se a sua continuidade no ano de 

2015. A estagiária desenvolveu o seu estágio no Centro Comunitário de S. Cosme, colaborando nas atividades desenvolvidas 

pela resposta social Centro de Dia, concretamente no poio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas 

diárias de higienização dos espaços; 

 Em Setembro de 2014 iniciou-se um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida 

Estágios Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, A estagiária desenvolveu o seu estágio no 

Centro Comunitário de S. Cosme, colaborando nas atividades desenvolvidas pela resposta social Centro de Dia, 

concretamente no apoio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas diárias de higienização dos 

espaços. O estágio não deu continuidade, tendo a estagiária apresentado motivos de âmbito pessoal para a sua desistência.  

 Em Novembro de 2014 terminou um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida 

Estágios Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A estagiária desenvolveu o seu estágio no 

Centro Social de Fânzeres, colaborando nas atividades desenvolvidas pela resposta social Centro de Dia, concretamente no 

apoio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas diárias de higienização dos espaços; 

 Em Julho de 2014 terminou um estágio emprego na área de Ajudante Familiar, no âmbito do Programa de Medida Estágios 

Emprego promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. A estagiária desenvolveu o seu estágio no Centro 

Comunitário de S. Cosme, colaborando nas atividades desenvolvidas pela resposta social Centro de Dia, concretamente no 

apoio direto ao idoso, na higiene e alimentação, bem como nas rotinas diárias de higienização dos espaços. 

 

 

4 - CONTRATOS EMPREGO – INSERÇÃO 
 
 

 

 Em Junho de 2014 iniciou um Contrato Emprego Inserção+ realizado entre a Santa Casa da Misericórdia, o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Gondomar e um colaborador que se encontrava integrado até 

então através do Centro de Reabilitação da Areosa em atividades ocupacionais. O colaborador desempenhou funções como 

Ajudante de Serviços Gerais no Centro Comunitário de S. Cosme. Com esta medida a Santa Casa promove a empregabilidade, 

melhorando as competências profissionais do trabalhador.  

 

5 - ESTÁGIOS ACADÉMICOS 
 

 

5.1 CURSO DE PSICOLOGIA 

 
 

 Uma aluna do segundo ano do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade Lusófona do Porto 
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desenvolveu um estágio académico no período compreendido entre Outubro de 2013 e Junho de 2014, perfazendo um total de 

500 horas. A estagiária colaborou em atividades desenvolvidas na resposta social de Centro de Acolhimento Temporário do 

Centro de Apoio à Família, nomeadamente nas atividades relacionadas com a intervenção psicológica, sendo que, numa fase 

inicial a sua intervenção decorreu enquanto observadora participante. Numa fase posterior, iniciou intervenção psicológica 

individual e em grupo, com supervisão da Psicóloga do CAT; 

 Duas alunas do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade Lusófona do Porto iniciaram estágio 

académico em Novembro de 2014 no Centro de Acolhimento Temporário do Centro de Apoio à Família. As estagiárias têm 

vindo a colaborar nas atividades da resposta social, nomeadamente ao nível da intervenção psicológica individual e em grupo 

com as crianças acolhidas, com supervisão; 

 Um aluno do segundo ano do Mestrado de Psicologia do Instituto Superior da Maia iniciou estágio académico em 

Outubro de 2014, com duração de 250 horas no Centro de Acolhimento Temporário do Centro de Apoio à Família. O estagiário 

tem vindo a colaborar nas atividades desta resposta social, nomeadamente ao nível do apoio ao estudo e da intervenção 

psicológica individual e em grupo com as crianças em idade escolar; 

 Uma aluna do segundo ano do Mestrado de Psicologia do Instituto Superior da Maia iniciou estágio académico em 

Outubro de 2013 e término em Maio de 2014, com duração de 250 horas no Centro Comunitário de S. Cosme. A estagiária 

colaborou nas atividades da resposta social Centro Comunitário, nomeadamente ao nível das sessões de acompanhamento 

psicológico individual, desenvolvimento de programas de intervenção em grupo e dinamização de ações de sensibilização. 

 

5.2 MESTRADO EM EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

 

 Uma aluna do curso de Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de Educação do Porto realizou estágio 

académico de 400 horas, no período compreendido entre outubro de 2013 e Junho de 2014 no Centro de Acolhimento 

Temporário do Centro de Apoio à Família. No período de estágio realizou levantamento e análise de necessidades da resposta 

social, desenvolvendo um projeto de intervenção com o grupo de crianças acolhidas no CAT nas áreas do apoio ao estudo e 

das atividades lúdico-pedagógicas; 

 Duas alunas do 3º ano do curso de Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de Educação do Porto 

iniciaram em novembro de 2014, Estágio Académico com a duração de 400 horas no Centro de Acolhimento Temporário do 

Centro de Apoio à Família. Procederam, numa fase inicial, à caracterização da Instituição e da população abrangida por esta 

resposta social, e, posteriormente, elaboraram o seu projeto de intervenção, o qual se encontra em fase de implementação e 

tem como foco de intervenção o grupo de crianças. 
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6 - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 
 

6.1 CURSO DE AGENTE EM GERIATRIA 

 

 Quatro formandas do Curso de Agente em Geriatria, desenvolvido pela Margem – Formação e Consultadoria Económica, Soc. 

Unipessoais, Lda., realizaram estágio na resposta social Centro de Dia do Centro Comunitário de S. Cosme e do Centro Social 

de Fânzeres, com a duração total de 120 horas. As estagiárias desenvolveram a sua formação em contexto de trabalho, 

colaborando em atividades de apoio aos idosos, relativamente a cuidados básicos de higiene, de conforto, alimentação e de 

saúde, de acordo com o seu grau de dependência e as orientações da Equipa Técnica; 

 Uma formanda do Curso de Geriatria, desenvolvido pela Master-D, realizou estágio no Centro de Dia do Centro Comunitário 

de S. Cosme, com a duração de 200 horas, entre Abril e Maio de 2014. O período de estágio teve como propósito a aplicação 

em contexto real de trabalho dos conhecimentos e competências adquiridas ao longo da formação. 

 

6.2 CURSO DE ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

 Seis formandas do Curso de Animação Sócio-Cultural, desenvolvido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., 

realizaram estágio na resposta social Centro de Dia e Creche do Centro Comunitário de S. Cosme e do Centro Social de 

Fânzeres. O estágio teve início em Junho de 2014 e término em Julho de 2014, com a duração de 300 horas; 

 Oito formandas do Curso de Animação Sócio-Cultural, desenvolvido pelo Instituto de Emprego e Formação; 

 Profissional, I.P., realizaram estágio na resposta social Centro de Dia e Creche do Centro Comunitário de S. Cosme e do 

Centro Social de Fânzeres. O estágio teve início em Outubro de 2014 e terminará em Junho de 2015, perfazendo a totalidade 

de 550 horas (7 horas/dia). 

 

6.3 CURSO DE TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE 

 

 Dois formandos do curso de Técnico de Auxiliar de Saúde, promovido pela Escola Secundária de S. Pedro da Cova, 

desenvolveram formação em contexto de trabalho, no Centro de Dia do Centro Comunitário de S. Cosme e do Centro Social 

de Fânzeres, com início a 05 de Maio de 2014 e término a 29 de Maio de 2014, com a duração de 141 horas. O estágio visou a 

aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais, relevantes para a qualificação 

profissional a adquirir, para a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida. 

 

6.4 CURSOS VOCACIONAL – ARTES, SOCORRISMO E APLICAÇÕES INFORMÁTICAS DE ESCRITÓRIO - ASI 

 

 Seis formandos do curso vocacional de artes, socorrismo e aplicações informáticas de escritório ASI, promovido pela Escola 

Secundária de S. P. da Cova, desempenhando funções no Centro de Dia do Centro Social de Fânzeres. Os estágios tiveram a 
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duração de 70 horas. Ao integrarem a formação prática no posto de trabalho, obtiveram experiência profissional ao 

desempenharem as tarefas nos diferentes serviços e respostas sociais, proporcionando-lhes a inserção no ambiente 

laboral. 

 

6.5 CURSO VOCACIONAL DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO, ARTESANATO E APLICAÇÕES INFORMÁTICAS DE ESCRITÓRIO 

 

 Quatro formandos do Curso Vocacional de Gestão de Património, Artesanato e Aplicações Informáticas de escritório 

desenvolvido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto, da Escola Secundária de S. P. da Cova, 

desempenharam funções no Centro de Dia do Centro Comunitário de S. Cosme e no Centro Social de Fânzeres. O estágio teve 

a duração de 70 horas, com início a 02 de Julho e término a 15 de Julho de 2014. Ao integrarem a formação prática no posto 

de trabalho, obtiveram experiência profissional através do desempenho de diferentes tarefas na resposta social designada, o 

que proporcionou a inserção no ambiente laboral. 

 

7 - ESTÁGIO DE INSERÇÃO SOCIAL - ATIVIDADE OCUPACIONAL 

 
 

 A Misericórdia de Gondomar colaborou, durante o ano de 2014, com o Centro de Reabilitação da Areosa, Centro Distrital do 

Porto, na continuidade de um estágio em regime de Atividade Ocupacional, contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento social de uma jovem enquadrada no Centro Social de Fânzeres. Desempenhou a sua atividade no apoio ao 

refeitório e cozinha; 

 A Misericórdia de Gondomar colaborou ainda com o Centro de Reabilitação da Granja, Centro Distrital do Porto, durante o 

ano de 2014, em regime de Atividade Social Útil, no Centro Social de Fânzeres. Desempenhou a sua atividade no apoio ao 

refeitório e cozinha. 

 

.  

I – PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA / PARCERIAS 

 

1 - PROGRAMA DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DO PIEF - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 
 

O Programa de Apoio e Qualificação do PIEF tem como finalidade promover a inclusão social de crianças e jovens mediante a 

criação de respostas integradas, designadamente socioeducativas e formativas de prevenção e combate ao abandono escolar, 

favorecendo o cumprimento da escolaridade obrigatória e a certificação escolar e profissional de jovens.  

O PIEF tem como objetivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória a menores e a certificação escolar e profissional 

de menores a partir dos 15 anos, em situação de exploração do trabalho infantil. Integra um conjunto diversificado de medidas e 

ações prioritariamente orientadas para a reinserção escolar, através da integração no percurso escolar regular ou em 
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percursos alternativos, incluindo atividades de educação extraescolar, de ocupação e orientação vocacional e de desporto 

escolar, promovidas pelo Ministério da Educação e Ministério da Solidariedade e Segurança Social. 

  
 

O Programa é financiado no âmbito dos fundos do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), via Fundo Social Europeu 

(FSE), pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH) – Tipologia de Intervenção 6.11. Dentro dos parâmetros de 

elegibilidade definidos na legislação, o projeto foi financiado a 100%, com o limite máximo de 35 000 euros por turma.  

A intervenção do Programa concretiza-se através da elaboração e implementação de planos socioeducativos e formativos 

individuais (PSEFI) e as ações a desenvolver integram-se no âmbito da promoção da inclusão e da cidadania ativa de crianças e 

jovens: 

a) Ações de diagnóstico, intervenção e acompanhamento de alunos integrados nas respostas socioeducativas e formativas; 

b) Ações de reforço das capacidades parentais, nomeadamente através de atividades de mediação, sensibilização e informação 

de pais e encarregados de educação, de articulação com as redes sociais, de animação socioeducativa, de promoção da 

relação escola, família e comunidade através da realização de workshops que promovam a capacidade parental e familiar 

diferenciada em função das necessidades identificadas; 

c) Ações de sensibilização e de mobilização da comunidade; 

d) Ações de dinamização e monitorização de medidas de intervenção socioeducativa e formativa individualizada, com vista à 

certificação escolar e profissional de jovens, promovendo a inclusão e a cidadania ativa dos mesmos; 

e) Desenvolvimento de estudos de diagnóstico, de metodologias e tecnologias de apoio, de suporte às intervenções. 

 

Em Setembro de 2013 a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar foi convidada pelo ISS, IP – Centro Distrital do Porto a assinar 

dois Protocolos de Compromisso com aquela Entidade para dar cumprimento ao Programa Integrado de Educação e Formação 

(PIEF), para o ano letivo 2013/2014, para duas turmas integradas: uma turma de continuidade na Escola Básica de Jovim/Foz do 

Sousa e outra na Escola Secundária de S. Pedro da Cova. 

 

Na Escola Básica de Jovim/Foz do Sousa a turma encontra-se a frequentar o 9º ano de escolaridade e é composta por 11 

alunos, sendo o género masculino o predominante. A faixa etária situa-se entre os 15 anos e os 18 anos de idade. É uma turma que, 

ao nível geral apresenta como principais problemas o insucesso e o absentismo escolar. Privilegia as disciplinas de carácter 

prático em detrimento das de carácter teórico. 

Ao nível de problemas sociais, verifica-se que a maioria dos alunos apresenta carências económicas, motivadas pelo desemprego 

dos progenitores e consequente dependência de prestações sociais. Constata-se também que, a maioria dos encarregados de 

educação tem baixa qualificação escolar e não demonstra ter hábitos de trabalho. 
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A Escola Secundária de S. Pedro da Cova acolheu uma turma PIEF de equivalência ao 2º ciclo, com 11 elementos, sendo dez do 

género masculino e um do feminino, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Estes jovens estão inseridos em 

contextos sócio familiares caracterizados pela precaridade, pela privação, pela insegurança, aliados a um baixo nível de auto - 

estima e auto confiança, problemas afetivos, comportamentais e de ausência de modelos para a construção de um projeto de vida 

diferente do quadro sócio - económico de origem. Segundo informações veiculadas pelos professores e pelas Entidades 

envolvidas no processo, a maioria dos jovens apresentam graves dificuldades de aprendizagem, estando quatro, em processo de 

abandono escolar. 

 

Os diferentes alunos foram acompanhados por várias entidades, maioritariamente do concelho, nomeadamente a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (EMAT), as diferentes equipas de 

Rendimento Social de Inserção (RSI), o Centro Hospitalar do Porto, no Hospital Magalhães Lemos, o Programa Comunitário de 

Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC), o Programa Entre Escolhas – Geração d’Ouro e o Programa DÁ (Direto Apoio), da Câmara 

Municipal de Gondomar.  

 

No âmbito dos Plano de Ação, aprovados para as duas turmas, as Técnicas de Intervenção Local deram cumprimento ao mesmo. 

 

 Promoveram a implementação de processos de monitorização da execução das ações;  

 Implementaram a recolha e difusão de informação necessária à boa execução do projeto; 

 Apoiaram os processos necessários a uma adequada interlocução com a gestão do Programa; 

 Dinamizaram processos de mediação com os interlocutores, considerados necessários à concretização 

dos objetivos do projeto; 

 Participaram no processo de registo e monitorização da intervenção realizada; 

   Elaboraram o diagnóstico sociofamiliar e proposta de intervenção e encaminhamento das situações 

sinalizadas de jovens em risco de exclusão social, identificando as necessidades do jovem, 

nomeadamente ao nível da educação, as competências parentais e os fatores familiares e ecológicos, 

em articulação com os interlocutores identificados da rede PIEF e de acordo com as orientações do ISS, 

I.P; 

 Participaram no processo de integração e acompanhamento permanente dos alunos dos grupos turma 

PIEF, ao nível individual, social e familiar, através de uma intervenção integrada com os parceiros das 

redes locais que apoiem e acompanhem os jovens e suas famílias, promovendo a inclusão na 

comunidade escolar e na comunidade local, gerindo conflitos e articulando toda a intervenção com os 

interlocutores identificados da rede PIEF. 
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2 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE GONDOMAR 
 
 
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar (CPCJ-G) é uma Instituição oficial, não judiciária, com autonomia 

funcional, que visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. A CPCJ-G abrange todas as freguesias do concelho de 

Gondomar.  

 

Esta entidade funciona nas modalidades Alargada (Comissão Alargada) e Restrita (Comissão Restrita), sendo que a Santa Casa da 

Misericórdia de Gondomar foi eleita entre as IPSS’s do concelho para integrar a comissão alargada, como representante de IPSS 

com Atividade de Caráter Institucional, com um mandato de dois anos (2014-2016), de acordo com a alínea e), artº17º da Lei 

nº147/99 de 1 de setembro. Para este período foi designada uma Técnica da Misericórdia de Gondomar para representar a 

Instituição.  

A ação da CPCJ-G tem como suporte a Lei de Proteção de Crianças e Jovens – Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 31/2003 de 23 de agosto. 

 

A sua competência é exercida em ambas as modalidades (Comissão Alargada e Comissão Restrita) da CPCJ-G, desempenhando, 

cada uma, funções distintas mas com vista a um objetivo comum. 

A Comissão Alargada tem como funções desenvolver ações gerais de promoção dos direitos das crianças e jovens e de prevenção 

das situações de risco. Para tal, é da sua competência informar a comunidade dos direitos dos mesmos e sensibilizá-la a apoiá-

los, promover ações e colaborar com as entidades competentes na deteção de situações de risco, diagnosticar principais 

necessidades e recursos disponíveis para lhes dar resposta. Deve ainda colaborar na constituição e funcionamento de respostas 

sociais como a rede de acolhimento, dinamizar programas destinados às crianças e jovens em risco, assim como analisar e 

avaliar o Relatório Anual de Atividades e remetê-lo à Comissão Nacional. 

 

À Comissão Restrita compete intervir no sentido da remoção do perigo das crianças e jovens sinalizadas, concretamente, atender 

e informar os utentes, apreciar liminarmente as situações que chegam à Comissão para decidir abrir processo ou arquivar o 

caso, proceder à instrução dos processos, solicitar a participar da comissão quando necessário, pedir pareceres a técnicos de 

outras entidades, aplicar, acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção e informar a comissão alargada sobre a 

abertura e o andamento dos processos.  

 

A diversidade e complexidade dos fatores que criam perturbações no desenvolvimento das crianças e jovens implica uma 

interdisciplinaridade e interinstitucionalidade na prevenção e no tratamento destas situações, pelo que as Comissões apresentam 

uma composição plural e diversificada, com representantes dos vários serviços públicos e entidades privadas, de maneira a 

reunir e conjugar os vários conhecimentos e meios de serviços e a proporcionar uma intervenção em rede e global. 
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A organização estrutural do sistema definido pelo novo enquadramento jurídico de proteção das crianças em situação de perigo 

corresponde, em termos gerais, ao modelo piramidal de trabalho em rede (ver a figura seguinte). 

 

O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: PATAMARES DE INTERVENÇÃO 

 

 
 

 

Com efeito, as entidades com competência em matéria de infância e juventude de diferentes âmbitos situam-se na base inferior 

da pirâmide, próximas da comunidade e portanto das situações concretas remetendo para a respetiva comissão de proteção os 

casos mais complexos, para determinação e aplicação das medidas de proteção adequadas à situação.  

 

 

Este modelo implica que as entidades situadas em escalões intermédios, designadamente no âmbito da ação social, da saúde e da 

educação, mediante a deteção de casos de crianças em situação de risco ou de mau trato, promovam as ações e atividades 

adequadas ao tratamento da situação, através dos seus próprios recursos e/ou em parceria com outros setores.  

 

 

Nesse sentido, a CPCJ-G intervém quando as Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) não 

possuem as capacidades necessárias para atuar de modo a remover o perigo em que a criança ou jovem se encontrem. A 

intervenção pode ser formal ou informal, tal como esquematiza Teresa Magalhães (2002:82)1 no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 MAGALHÃES, Teresa (2002), Maus Tratos em Crianças e Jovens, Coimbra, Quarteto Editora 
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pais ou do jovem
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Sinalização
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Para que se efetue a intervenção é necessário o consentimento de quem exerce o poder paternal e a não oposição do jovem com 

idade igual ou superior a 12 anos. Havendo concordância na intervenção é feito um acordo de promoção e proteção que consiste 

num compromisso escrito entre os intervenientes (pais, tutores legais ou quem detenha a guarda de facto, jovem com idade igual 

ou superior a 12 anos, Comissão e, em alguns casos, outras instituições), do qual deve constar o plano com as ações a executar. 

Durante o ano de 2014, a Técnica realizou as diligências necessárias no âmbito da instrução dos processos de crianças e jovens 

em risco/perigo sinalizados à CPCJ-G, nomeadamente no que se refere aos procedimentos necessários para avaliação preliminar 

das situações e para o acompanhamento das mesmas, ao longo das diversas fases do processo.  

 

 
Gráfico 52 - Intervenção nos Processos de Promoção e Proteção 

 

No caso de se verificar falta ou retirada de consentimento ou quando se verifica incapacidade para intervir devido à falta de 

recursos (técnicos e institucionais) os processos são remetidos para o Tribunal de Família e Menores.  
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Como se verifica no gráfico anterior, 6 processos foram remetidos ao TFMP, por incumprimento do Acordo de Promoção e 

Proteção, assinado durante a fase inicial da intervenção e/ou por não consentimento para a intervenção. Neste sentido o 

processo é levado à reunião da Comissão Restrita e decidido o seu arquivamento, nesta Comissão. Seguidamente é remetido o 

original ao Ministério Público.   

 

A Técnica realizou ainda atendimentos com crianças e seus familiares, visitas domiciliárias, reuniões e contactos regulares com 

Instituições/Entidades relacionadas com as crianças (escolas, centros de saúde, instituições de acolhimento, segurança social, 

divisão de habitação…), elaborou relatórios e informações sociais, entre outras, como é descrito no quadro seguinte: 

 

TRIMESTRE ATENDIMENTOS VISITAS DOMICILIÁRIAS 
REUNIÕES COM 

TÉCNICOS 
INFORMAÇÕES SOCIAIS 

Janeiro - Março 20 4 0 0 

Abril - Junho 15 3 0 3 

Julho - Setembro 5 3 0 3 

Outubro – Dezembro 10 2 0 3 

TOTAL 50 12 0 9 

Quadro 19 – Diligências efetuadas 

 

A Comissão Restrita reúne semanalmente, com todos os técnicos que a integram, de forma a deliberar todas as decisões 

inerentes aos processos de promoção e proteção. Nestas reuniões são distribuídos, pelos seus membros, os processos de 

promoção e proteção e deliberadas as diligências a efetuar, nomeadamente, análise, diagnóstico e acompanhamento dos 

processos tutelares, aplicação/revisão de medidas, abertura de processos, para além de dar cumprimento ao Plano de Ação. As 

decisões são tomadas tendo como base um sistema de votação, no qual a Presidente tem um voto qualitativo e os restantes 

membros têm voto de igual importância. 

 
Com vista ao cumprimento do Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens de Gondomar, a Comissão Alargada 

manteve a dinâmica de reunir bimestralmente, de acordo com a Lei 147/99, desenvolvendo a dinamização de ações junto da 

comunidade, quer no sentido de sensibilizar a mesma para a pertinência da prevenção dos maus-tratos, quer para a recolha de 

bens alimentares, vestuário, entre outros. Em conjunto com os membros da Comissão Restrita, no ano de 2014, participou também 

em diversas ações de formação, com o objetivo de continuar a aprofundar os conhecimentos dos Técnicos para a realização de 

um trabalho mais completo, tendo em vista o superior interesse das crianças e jovens.  
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Com o objetivo de capacitar os profissionais que trabalham nas instituições de infância e juventude e que num primeiro momento 

se deparam com as situações de crianças e jovens em risco/perigo, a Comissão propôs-se também a dinamizar um conjunto de 

ações sobre a Lei de Promoção e Proteção (Lei 147/99 de 1 de setembro) e sobre a necessidade de deteção das situações de 

risco/perigo, nas quais participaram todos os interessados. 

 

3 - A REDE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GONDOMAR 

 
 

A Rede Social é um fórum de articulação e congregação de esforços, baseado na adesão livre por parte das autarquias e de 

Entidades públicas ou privadas, com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento 

social. 

O Programa Rede Social foi implementado em junho de 2003. Tem como objetivo a promoção de um plano integrado, mobilizando 

competências e os recursos institucionais da comunidade, de forma a garantir que as respostas sociais sejam mais eficazes nas 

diferentes freguesias e no município de Gondomar.  

 

A Rede Social materializa-se a nível local através do Conselho Local de Ação Social do Município de Gondomar (CLAS’G), e 

respetivo Núcleo Executivo (NE) e das Comissões Sociais de Freguesia/Inter-Freguesia(CSF/CSIF).  

O CLAS’G é uma plataforma de articulação e congregação de esforços locais, baseado na adesão livre dos parceiros, sendo o 

órgão máximo, deliberativo e decisor da Rede Social, presidido pela Câmara Municipal de Gondomar.  

A um nível mais operativo encontra-se o NE com Instituições representativas das mais diversas áreas, nomeadamente o emprego, 

a segurança social, a educação, a saúde, a justiça e a solidariedade social.  

Paralelamente, existem como órgãos de proximidade das populações, as Comissões Sociais de Freguesia / Comissões Sociais 

Inter Freguesia (CSF/CSIF), responsáveis pela dinamização, articulação e congregação de esforços, que trabalham no sentido de 

identificar e analisar os problemas e as propostas de solução, em estreita articulação com o CLAS’G. 

 

Ao longo destes anos e até Outubro de 2014 a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar foi eleita, nos diferentes mandatos, entre 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social, para integrar o Núcleo Executivo, como única IPSS representante da 

solidariedade social. A partir de daquela data foi eleita outra IPSS para integrar o Núcleo Executivo, mantendo-se no entanto 

membro do CLAS’G e das Comissões Sociais de Freguesia de Fânzeres/S. Pedro da Cova e de S. Cosme/Jovim/Valbom.  

Assim, participou nas reuniões mensais do Núcleo Executivo e nas reuniões do CLAS’G e colaborou na elaboração e organização de 

documentos, tais como: do Regulamento Interno do CLAS’G; do Plano de Trabalhos do Núcleo Executivo, na elaboração e 

atualização do Pré-Diagnóstico, do Diagnóstico e do Plano de Desenvolvimento  Social; na gestão e planeamento do trabalho a 

desenvolver no âmbito da Rede Social; na operacionalização do Plano de Ação; na participação nas Comissões Sociais Inter-
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Freguesias Douro Nascente (Melres, Medas e Lomba), Douro Poente (Foz do Sousa, Covelo e Jovim), nas Comissões Sociais de 

Freguesia de Fânzeres e S. Cosme; na integração em grupos de trabalho temáticos, no sentido de estabelecer e dar continuidade 

ao Plano de Trabalhos das Comissões Sociais de Freguesia, através das equipas de RSI, da equipa do CLDS, bem como da Ação 

Social desta Instituição; na participação em workshop’s; Na avaliação e emissão de pareceres sobre Projetos de outras Entidades 

para apresentação de candidaturas a Fundos Comunitários ou outros Programas de apoio financeiro. 

 

4 – PROGRAMA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL 
 

A Câmara Municipal de Gondomar criou um Programa de Apoio à Ação Social, com o objetivo de prestar apoio às IPSS’s e demais 

Instituições com atividades na área da ação social, devidamente protocoladas através do Ministério da Segurança Social e do 

Trabalho, visando dar continuidade ao trabalho destas Entidades, contribuindo para o aumento de mais e melhores respostas no 

concelho de Gondomar. 

A Santa Casa anualmente tem vindo a apresentar candidatura, no âmbito do mesmo Programa, tendo procedido à candidatura em 

2013, tendo sido aprovada em 2014, nos seus diferentes sub-programas: 

 

 “PADES” – Programa de Apoio à Dinamização de Equipamentos e Respostas Sociais; 

 “RESPOSTA MAIS” – Apoio a pequenas obras de beneficiação e remodelação de infra-estrururas sociais e/ou aquisição de 

equipamentos; 

 PROGRAMA 3 – Apoio à aquisição de transporte; 

 PROGRAMA 4 - Apoio pontual à realização de iniciativas de interesse relevante. 

 

Em Julho de 2014 a Santa Casa candidatou-se ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo – Desenvolvimento Social do 

Município de Gondomar, aos sub programas que se encontravam abertos a candidaturas: 

 

 PROGRAMA 1 - “PADES” – Programa de Apoio à Dinamização de Equipamentos e Respostas Sociais; 

 PROGRAMA 4 - Apoio pontual à realização de iniciativas de interesse relevante. 
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J – IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR – HACCP 

 

A segurança dos produtos alimentares constitui uma preocupação central da Misericórdia de Gondomar, reconhecendo uma 

necessidade cada vez maior de demonstrar e documentar as condições de controlo, com impacto na segurança alimentar, de 

modo a garantir a imprescindível qualidade alimentar, como uma condição necessária ao reforço da proteção dos seus clientes. 

 
 Assim, em março de 2012 a Santa Casa assinou um contrato de prestação de serviços, pelo período de um ano, renovável por 

igual período, com a Empresa Clinica de Gondomar, para a implementação do sistema de segurança alimentar – HACCP nos três 

equipamentos sociais que integram o serviço de restauração: 

 

 Centro Comunitário de S. Cosme; 

 Centro de Apoio à Família; 

 Centro Social de Fânzeres. 

 

Para a sua efetiva concretização, a Instituição comprometeu-se a exercer a sua atividade num quadro de equilíbrio de 

desenvolvimento sustentável, visando estabelecer e manter um elevado padrão de Higiene e Segurança Alimentar (HSA), de modo 

a oferecer aos clientes produtos alimentares com a mais alta qualidade e segurança, levando a cabo, para isso, um plano de 

análise e controlo dos pontos críticos (HACCP). 

A Política da Segurança Alimentar da Santa Casa abrange todos os processos da sua atividade com a qual pretende garantir a 

satisfação dos seus clientes e colaboradores, baseando-se nos seguintes princípios: 

 

 Satisfação dos clientes; 

 Fomentar a formação/informação com vista a um maior comprometimento dos Colaboradores; 

 Elaborar e atualizar Sistemas de Segurança Alimentar; 

 Avaliar e acompanhar fornecedores, dos produtos e processos de fabrico; 

 Garantir que os nossos colaboradores, instalações, equipamentos, técnicas e métodos operativos cumprem os requisitos 

legais e de HSA; 

 Criar nos clientes um elevado grau de confiança, nomeadamente, através da garantia que os alimentos são servidos nas 

melhores condições de conservação. 

 

Inicialmente a Clínica de Gondomar avaliou as condições dos pré-requisitos obrigatórios para a implementação de um sistema 

HACCP (análise de perigos e pontos críticos de controlo), ou seja, avaliou as condições de manutenção e higiene das instalações, 

transporte, armazenamento, equipamentos, utensílios, higiene pessoal e controlo de pragas. Esta avaliação foi realizada através 

da elaboração de um diagnóstico inicial, através de uma lista de verificação elaborada para o efeito, que permitiu avaliar as 

condições higieno-sanitárias e levantar pontos críticos ou não conformes.  
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No decorrer do ano 2014, a partir dos dados recolhidos, levou a efeito as ações corretivas para a adequabilidade das instalações, 

procedimentos, permitindo a eliminação ou redução dos riscos físicos, químicos e biológicos, que possam comprometer os 

alimentos e a saúde do consumidor. A obtenção de elevadas condições de HSA é uma obrigação e responsabilidade dos 

colaboradores da Santa Casa a todos os níveis da organização. 

 

K - CONVÍVIOS DE NATAL 2014 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar de forma a assegurar a continuidade na dinamização das respostas sociais, a fazer 

face às problemáticas atuais e assegurar a sua sustentabilidade, tem vindo a refletir em novas respostas, encontrando caminhos 

para desenvolver um novo serviço à comunidade. Assim, em Dezembro de 2014 disponibilizou o espaço de restauração do Centro 

Social de Fânzeres, bem como os seus saberes, para a realização de serviços de jantar comemorativos para que na época festiva 

de Natal as pessoas, as instituições e/ou as empresas tenham podido levar a efeito o convívio natalício, transformando-o num ato 

solidário, contribuindo assim para a causa social desta Instituição. 

Foram servidos dois jantares, para aproximadamente 40 pessoas cada. Um para um grupo particular e outro para um grupo de 

pais de uma escola do Concelho. Todo o serviço foi realizado e assegurado pelos colaboradores da Santa Casa. 
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CONCLUSÃO 

 

 
 

A Mesa Administrativa tem consciência de que foi um ano muito trabalhoso e que a obtenção dos resultados alcançados ficou a 

dever-se não só ao grande empenhamento da Instituição, mas também aos apoios recebidos. 

 

Apontou como principais medidas de ação a continuidade na dinamização das respostas sociais; a reflexão em novas respostas, de 

forma a fazer face às problemáticas atuais; a pretensão em assegurar a sustentabilidade financeira da Misericórdia; a aposta na 

qualidade dos serviços de apoio social que presta, investindo para tal na continuidade do cumprimento dos Modelos de Avaliação 

de Qualidade das Respostas sociais desenvolvidas pelo ISS, I. P., nomeadamente nos Serviços de Apoio Domiciliário, nos Centros 

de Dia, no Centro de Acolhimento Temporário e nas Creches; a contínua promoção da formação de profissionais, de forma a 

disporem de mais conhecimentos e sensibilização necessários ao bom desenvolvimento de ações de apoio social destinados a 

crianças, jovens, idosos e comunidade em geral; a participação e pro atividade dos colaboradores; entre outras. 

Por último, a Santa Casa continuou a privilegiar as formas de cooperação com o Estado, bem como com as demais Entidades e 

Instituições, tanto no setor público como no privado e no social, em corresponsabilidade estabelecidas mediante Protocolos, 

Acordos de Cooperação e parcerias. 

Assim, o Sr. Provedor, Mesários, Irmãos e restantes Órgãos Sociais da Misericórdia que de uma forma abnegada desempenham 

funções da mais elevada responsabilidade em prol comum, endereçam os agradecimentos a todos os quantos desenvolvem a sua 

atividade profissional e a todos os colaboradores que prestam um valioso contributo à comunidade, nomeadamente as Instituições 

Concelhias e Nacionais que têm vindo a estabelecer estreita e crescente colaboração com esta Santa Casa, relevando 

necessariamente os Irmãos, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o Instituto da Solidariedade Social, I.P. - Centro 

Distrital do Porto; a Câmara Municipal de Gondomar, o Banco Alimentar Contra a Fome, a Assistência Médica Internacional, cujo 

apoio incondicional, logístico e financeiro se torna imprescindível para a estabilidade desta Instituição. 
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