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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente documento tem por objectivo avaliar de modo sucinto o funcionamento e 
as actividades realizadas pelo Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim 
durante o ano 2019. Com sede na Rua do Campo da Bola, 17, trata-se de uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que presta serviço à 
comunidade nas respostas sociais de Creche, Ensino Pré-escolar, Centro de Actividades 
de Tempos Livres, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio 
Domiciliário e Centro de Convívio para Seniores. 
 

Em Setembro de 2019 a instituição iniciou a actividade de uma nova resposta social 
para idosos, nomeadamente o Centro de Dia. 
 
A Instituição participa igualmente no apoio com a alimentação a famílias socialmente 
desfavorecidas através da valência de Cantinas Sociais, sinalizadas através dos serviços 
da Segurança Social e do Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Almeirim. 
 
Para além de uma reflexão acerca da intervenção desenvolvida pela instituição durante 
o referido ano, enumera algumas dificuldades e constrangimentos que dificultaram a 
concretização daquela que estava inicialmente prevista. 
 

A avaliação aqui explanada foi feita com base em informações/ registos da Instituição e 
com a participação da Direcção e da Directora Técnica. 
 

Antes de apresentarmos a descrição do documento, queremos expressar o nosso 
agradecimento a todos os que alguma forma apoiam a Instituição na prossecução da 
sua Missão, quer seja com ofertas ou donativos, como com o seu tempo, 
disponibilidade e entrega para que o serviço prestado aos utentes e familiares seja de 
excelência e qualidade. 
 

O relatório começa com uma breve introdução, seguida de uma análise do 
funcionamento global e em particular das respostas sociais, algumas actividades 
desenvolvidas, Formação, Parcerias e Projectos. 
 

Termina assim com uma nota final e conclusão. 
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1 – ANÁLISE GLOBAL E POR SECTOR – Funcionamento Institucional 
 

 
Durante o ano 2019, o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim dispôs de um 
quadro de pessoal constituído por 103 colaboradores, dos quais 49 efectivos, 15 com 
contrato a termo certo, 9 com contrato a termo incerto, 7 realizaram programas de CEI 
e CEI+ do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 21 colaboraram com a 
instituição em regime de voluntariado e 2 em regime de avença. 
 
 

 
Pese embora os custos verificados com o pessoal sejam expressivos, quando analisados 
os resultados da situação económico financeira, a instituição contou com o ratio 
mínimo exigido para que se conseguisse fazer face às necessidades dos utentes e suas 
famílias. 
 

Note-se no caso particular da infância, que o período diário alargado de 
funcionamento do serviço, bem como o encerramento de apenas oito dias úteis no 
ano, excepto fins-de-semana e feriados, implicam uma gestão crítica dos recursos 
humanos para que se consiga dar uma resposta com qualidade que assegure o bem-
estar e segurança dos utentes. 

 
No caso da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) continuou a verificar-se, 
embora com menor expressão, situações de ausência quer por baixas médicas, licença 
sem vencimento ou situações de doença súbita, cumulativamente com uma alteração 
das características dos utentes residentes, no que concerne à situação de dependência 
e ao tipo de resposta necessária para acompanhar as suas necessidades físicas e 
emocionais mas também socioculturais, o que levou a que se solicitasse a realização de 
horas para garantir o normal funcionamento do serviço e a sua qualidade. 
 
Continua a ser necessária a definição de estratégias de acompanhamento criteriosas e 
uma metodologia de trabalho de equipa com uma intervenção sistemática e de 
supervisão constantes por parte da Coordenação, Serviços Médico e de Enfermagem, e 
Direcção Técnica. A intervenção articulada dos diferentes agentes de intervenção 
continua a ser fundamental nos resultados, com vista a um serviço de qualidade e 
respeito pela dignidade humana dos utentes. 

Efectivos C.termo certo C. termo 
incerto 

CEI e CEI + Voluntários  Avença 
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Os custos com o pessoal continuam a ser a rubrica com maior expressão, encontrando-se nesta 
o reflexo do acréscimo salarial correspondente à actualização do salário mínimo nacional, de 
580€ em 2018 para os 600€ em 2019, a que corresponde a maior percentagem do total dos 
trabalhadores. Foi feita a actualização salarial de três colaboradoras do corpo docente, 
direcção técnica, chefe de secretaria, cozinheira responsável e de uma colaboradora não 
docente, incluindo os respectivos retroactivos. Estas alterações resultaram da actualização 
salarial dos trabalhadores abrangidos pelas tabelas A e B4 de acordo com o BTE n.º 41 de 
08/11/2018 nomeadamente a Portaria de extensão do Contrato Colectivo e suas alterações 
entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade – CNIS e a FEPCES – Federação 
Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e Outros, e do BTE n.º 44 de 
29/11/2019 – Contrato Colectivo entre a Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade e a FNE – Federação Nacional da Educação e outros – Alteração salarial e outra e 
texto consolidado, acrescido dos respectivos encargos. 

 
Ainda a este propósito, salienta-se que não houve pagamento de banco de horas acumuladas 
referente ao ano a que se reporta o documento, uma vez que as mesmas foram gozadas pelas 
trabalhadoras que dispunham um saldo positivo de horas ou convertidas em dias de férias. 

 
Houve ainda pagamento de férias não gozadas num total de 5.892,39€, menos 599.06 € que no 
ano anterior. Estas distribuíram-se pelo seguinte: 853,12€, referentes aos serviços 
administrativos (menos 323,92€/ ano 2018) ; 1.142,56€ da ERPI (menos 2.685,79€/ ano 2018); 
1.059,76€ do Centro de Actividades de Tempos Livres (mais 682,23€ /ano 2018); 341,13€ do 
Serviço de Apoio Domiciliário (menos 135,90€/ ano de 2018); 640€ (mais 211,33€/ ano 2018) 
referentes ao sector de Cozinha. Em 2019 não houve encargos para pagamento de férias não 
gozadas no sector de limpeza, verificando-se na Creche o encargo no montante de 1.855,82€ 
contrariamente ao ano anterior em que a despesa foi nula nesta rubrica. 

 
Verificou-se a existência de oito colaboradores em situação de baixa prolongada (ausência 
superior a 1 mês) e de duas em situação de licença sem vencimento, uma por experiência de 
uma nova situação laboral e outra para a realização de estágio curricular associado à 
frequência de curso superior. Ocorreram também quatro acidentes de trabalho: um de uma 
trabalhadora da cozinha que resultou em 12 dias de ausência; e outros três na ERPI que 
resultaram em 12 de ausência para duas funcionárias e 30 dias de ausência para outra. Estes 
últimos, estão relacionados com a não adopção de boas práticas e não utilização das técnicas 
posturais e equipamentos adequados para a transferência de utentes, mesmo tendo sido dada 
formação e orientações nesse sentido. 
Relativamente ao seguro de acidentes de trabalho, continua-se a verificar um período médio 
decorrido entre o “acidente” e a primeira ida à consulta de seguro de 5 dias, o que no nosso 
entender manifesta-se num processo muito lento e que atrasa o regresso ao trabalho, tendo 
em conta a menor gravidade de algumas das situações em causa. 
Durante o ano 2019 estiveram quatro trabalhadoras de licença de maternidade e houve a 
aposentação por velhice por parte de uma trabalhadora dos serviços administrativos. 
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1.1) INFÂNCIA 
 
Nas respostas sociais da infância, verificou-se que a frequência média de utentes  
manteve-se constante, estando a lotação da Creche preenchida durante todo o ano 
lectivo com 68 utentes, 73 utentes no Ensino Pré-escolar e 60 utentes no Centro de 
Actividades de Tempos Livres. 
 
 

 
 

Seja de salientar que se mantém um número significativo de crianças em idade de 
Creche inscritas a aguardar vaga em lista de espera, particularmente para a idade dos 
12 meses. Esta situação poderá ter justificação no facto de cada sala do berçário ter 
capacidade para nove bébés e cada sala dos 12-24m ter uma capacidade de apenas dez 
crianças, possibilitando apenas a abertura de uma vaga para uma criança, isto 
contando que todas as crianças do berçário darão continuidade à sua frequência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECHE PRÉ-ESCOLAR CATL 
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1.1.1.) Principais vectores de intervenção na Infância 
 
A instituição assenta a intervenção das respostas sociais da infância na criança como 
sendo o Centro e como sendo Ser Único, ao qual devem ser concedidas todas as 
condições ambientais favoráveis ao seu normal e são desenvolvimento físico, 
emocional, social, cultural e espiritual. 
 
Como agente fulcral no processo de intervenção, deve ser promovida a sua acção e 
participação, sempre que possível respeitando a sua escolha, o seu foco de interesse 
motivacional e o ritmo de aprendizagem. Nesse sentido, são planificadas actividades 
estruturadas tendo em conta as áreas de conteúdo previstas nas Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) e o Manual de Processos Chave da 
Segurança Social para a Creche, sendo no entanto dada a possibilidade à criança de 
explorar livremente esses mesmos conteúdos de modo individualizado.  
 
Houve a preocupação da equipa em promover e manter a reorganização da 
metodologia de trabalho, a par da necessidade de reformular o plano de 
desenvolvimento individual que acompanha a criança em todo o seu percurso de 
desenvolvimento, desde que inicia na Creche até ao Centro de Actividades de Tempos 
Livres. 

 
Foram actualizados alguns procedimentos administrativos e de documentação 
necessária à constituição do processo individual do utente, definindo claramente o 
conteúdo de cada parte que o compõe. 

 
Durante o ano 2019, manteve-se a articulação estreita entre as três respostas da 
infância relativamente à partilha de recursos humanos em situações inesperadas de 
ausência. Os recursos humanos do CATL apoiaram as respostas de Creche e Pré-Escolar, 
só assim sendo possível assegurar o normal funcionamento destes serviços. 
  
No mês de Junho, entre os dias 14 e 17, o Ensino Pré-escolar recebeu a visita da 
Inspecção Geral da Educação e Ciência (IGEC), na sequência da actividade de 
continuidade com vista a acompanhar os Jardins de Infância da Rede Nacional 
contribuindo para a melhoria do serviço educativo, da equidade e da qualidade das 
aprendizagens das crianças que frequentam esta resposta social. Esta actividade de 
acompanhamento de continuidade desenvolveu-se em torno dos aspectos 
identificados no ano anterior na primeira acção inspectiva. 
Na avaliação da actividade de continuidade foram reapreciados vários domínios: a 
intencionalidade educativa; a organização do ambiente educativo; e o trabalho 
desenvolvido no âmbito das áreas de conteúdo, nomeadamente a formação pessoal e 
social, expressão e comunicação e conhecimento do mundo. 
 
Em relação à intencionalidade educativa foi salientado que os documentos 
estruturantes da acção educativa apresentam uma clara coerência e articulação entre 
si, sobretudo no que respeita ao Projecto Educativo e aos Projectos Curriculares de 
Grupo. Que apesar do trajecto positivo ao nível do conteúdo dos projectos curriculares 
de grupo deve-se continuar a investir na sua elaboração, tornando-os ainda mais em 
efectivos suportes da prática educativa. É evidente a articulação entre as educadoras 
de infância e as docentes da Equipa de Intervenção Local, que em conjunto 
monitorizam a eficácia das estratégias implementadas. Os documentos orientadores da 
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acção educativa integram contributos das crianças e dos encarregados de educação, 
quer nas actividades e projectos como no processo de avaliação, podendo no entanto 
ser melhorados no sentido de envolver cada vez mais as crianças. Foi valorizado o facto 
de a instituição ter aderido a uma plataforma electrónica – Childdiary, como 
instrumento de comunicação entre instituição e famílias, mas também de avaliação das 
crianças, que inclui a possibilidade dos encarregados de educação acederem e 
participarem no portfólio individual construído para os seus educandos. 
 
Relativamente à organização do ambiente educativo foi enaltecido o facto da directora 
pedagógica proceder à supervisão das actividades de várias formas, quer através da 
participação e orientação de reuniões e observação de actividades, como através de 
reuniões com os encarregados de educação promovendo uma maior qualidade do 
serviço educativo. 
Foi salientado o facto de ter havido um investimento na aquisição de materiais e 
equipamentos, especialmente em alguns específicos relacionados com a área das 
ciências. A aquisição destes recursos pedagógicos teve o contributo do Rotary Club de 
Almeirim, permitindo que a instituição criasse um Centro de Recursos Pedagógicos. 
 
Quanto às áreas de conteúdo, na formação pessoal e social foi salientada a 
participação das crianças, passando estas a estar mais envolvidas na dinâmica das 
salas, mostrando maior autonomia na escolha das actividades e na utilização e 
selecção de materiais para as suas produções. Houve um envolvimento das crianças na 
organização das áreas, dos materiais e na decoração das salas e espaços comuns. Na 
área da expressão e comunicação foi salientado o facto de ter sido realizado um 
trabalho muito consistente ao nível da educação artística, sendo evidente o recurso a 
diferentes técnicas e materiais que possibilitaram às crianças a expressão artística 
através da manipulação, experimentação e criação. Foi incentivada a comunicação 
através da linguagem oral e do contacto com o código escrito, sendo no entanto 
recomendado que se reforcem estratégias que facilitem a compreensão da função da 
escrita. Ao nível do conhecimento do mundo, foi salientado que apesar de ter sido 
disponibilizado materiais que permitam uma abordagem às ciências e à metodologia 
científica, esta deve ser aprofundada através da realização sistemática de actividades 
práticas neste âmbito. 

 
A instituição continua a estabelecer protocolos de parceria com diversas escolas, 
promovendo a integração de estagiários. Esta medida contribui para um 
enriquecimento institucional através da partilha de boas práticas e metodologia, 
enquanto participa na formação de novos profissionais. 
 
Para além de receber estagiários, é uma Instituição aberta a toda a comunidade 
recebendo visitas de alunos de diferentes escolas, grupos de catequese, grupos de 
jovens de movimentos católicos (Missão País), escuteiros e outros que manifestem 
interesse em a conhecer. Temos recebido também a equipa do Museu Municipal de 
Almeirim para desenvolver actividades, em particular com os utentes da ERPI. 
 
Iniciámos este ano uma parceria com uma instituição similar no que se refere à matriz 
Cristã que nos orienta, nomeadamente com o Centro Paroquial do Estoril. 
Estabelecemos contacto com os responsáveis, visitámos a instituição e reflectimos em 
conjunto acerca da Iniciação Cristã e o Despertar da Fé com crianças desde a primeira 
infância. Trouxemos o seu testemunho e boas práticas e definimos um plano de 
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trabalho conjunto com esta instituição, no sentido de também nos visitarem e 
partilharem com a comunidade educativa a sua experiência. Estamos certos de que a 
iniciação cristã desde a primeira infância trará outra consistência na idade adulta e será 
um alicerce muito importante no crescimento pessoal e espiritual do Ser humano 
enquanto pessoa na sociedade. 
 
À semelhança de anos anteriores, a Instituição continua a participar em actividades 
organizadas e desenvolvidas na comunidade, nomeadamente naquelas que são 
promovidas pela Câmara Municipal de Almeirim, CPCJ, Biblioteca Municipal e Museu 
de Almeirim. Continua-se a sentir algum constrangimento no que concerne à 
acessibilidade por meio de transporte para participar nas actividades organizadas no 

centro da cidade. 

 
A intervenção junto das crianças continua a privilegiar as relações e actividades 
intergeracionais, sendo essa uma mais-valia quer para os utentes da Infância como 
para os utentes da Anciania. 
 
A Equipa Técnica mantém-se alinhada nos objectivos da Instituição, na Missão, Valores 
e Princípios que a norteiam, continuando a ser fulcral a realização de reuniões de 
trabalho onde se definem estratégias de intervenção e são identificadas correcções ou 
melhorias a adoptar no funcionamento. Consideramos que quer os utentes como as 
suas famílias devem estar em sintonia com acima descrito, sendo realizadas três 
reuniões ordinárias anuais por cada grupo. 
 
A instituição procura promover a sua abertura à comunidade, através de actividades 
que realiza e para as quais solicita a participação e presença de elementos da Família. 
Continua a promover o mês da Família e a receber o Pai, a Mãe ou outros para a 
realização de actividades com as crianças. 
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1.2.) ANCIANIA 

 
 
Quanto à Anciania, mantivemos durante o ano 2019 uma frequência média de 35 
utentes residentes na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), dos quais 28 
estão abrangidos pelo Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 
 
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é caracterizado por ser uma valência muito 
inconstante, a média de utentes verificada para esta resposta foi de 36 utentes. 
 

 
 

Nos meses de Janeiro de Fevereiro usufruíram dos serviços do SAD um total de 34 
utentes, seguido de 35 utentes nos meses de Setembro e Outubro, 36 utentes nos me-
ses de Março e Novembro, 37 utentes no mês de Dezembro, 38 utentes nos meses de 
Abril e Maio e 39 utentes no mês de Julho. 

Seja de referir que desde Novembro de 2018 existiram dois utentes que estão afectos 
a esta resposta social, a aguardar que estivesse em funcionamento a resposta social de 
Centro de Dia.  

Em Janeiro de 2019 foi definido um Plano de Reestruturação para a valência de SAD 
com o intuito de promover uma resposta social mais ajustada às necessidades dos 
utentes, permitindo que permaneçam no seu meio natural de vida, adiando a institu-
cionalização por um maior período de tempo. Para tal, foi aplicado um questionário de 
avaliação do grau de satisfação aos utentes e seus familiares, e feito o diagnóstico de 
necessidades dos mesmos para melhoria do serviço prestado pela instituição.  

Outro dos objectivos previstos no Plano era o de alargar o âmbito de acção geográfica 
da instituição, designadamente prestar serviço de apoio domiciliário na freguesia da 
Raposa a qual tem uma população bastante envelhecida sem qualquer suporte ou 
apoio social para esta faixa etária. Nesta senda foi estabelecida uma parceria com a 
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Junta de Freguesia, tendo esta sido formalizada com um encontro na casa da cultura 
no dia 30 de Julho de 2019. A instituição promoveu os serviços que presta à terceira 
idade, explicando em que consistem, a quem se dirigem e como proceder caso 
estivessem interessados. Contou com um lanche convívio e animação por parte da 
equipa da ERPI. 

Outro dos objectivos para esta valência é o alargamento do horário de funcionamento 
das 08h00 às 20h00, que ainda não conseguimos concretizar por não haver manifesta-
ção de interesse por parte dos utentes. 

Apesar da Instituição praticar um serviço pelos 7 dias da semana, de Segunda a Do-
mingo, continua com Acordo de Cooperação apenas para os 5 dias. Esta tem sido tam-
bém uma preocupação já manifestada pela instituição junto dos serviços da Segurança 
Social dado os encargos aqui subjacentes ao que é praticado. 

Relativamente à resposta social de Centro de Convívio houve a necessidade de se 
estabelecerem estratégias para angariação/ captação de novos utentes de modo a 
garantir a capacidade definida para o equipamento considerando o decréscimo vertido 
no Acordo de Cooperação de 50 para 35 utentes. Foi redefinido o modo de 
funcionamento para um modelo misto, por um lado definido pelos diferentes ateliers e 
por outro num modelo de funcionamento de dia aberto onde os utentes podem 
deslocar-se às instalações simplesmente para conviver e partilhar alguns momentos 
sem serem dirigidos para uma temática concreta. Continuaram a realizar-se diversos 
passeios culturais e de outra natureza e a participar em várias propostas de Teatro/ 
Revista em exibição. 

A média de frequência nesta resposta foi de 26 utentes tendo sido muito variável ao 
longo do ano. Contámos com 21 utentes no mês de Setembro, seguido de 22 utentes 
no mês de Agosto, 23 utentes nos meses de Junho, Julho e Outubro, 27 utentes nos 
meses de Janeiro, Fevereiro, Abril e Maio, 28 utentes em Março, 33 utentes em 
Novembro e 35 em Dezembro. 
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Em Setembro de 2019 a instituição iniciou a actividade da resposta social de Centro de 
Dia, com Acordo de Cooperação com a Segurança Social para um total de 7 utentes, 
sendo a capacidade do equipamento social para 10 utentes. 
 
À data de início da actividade já tínhamos 9 candidatos a utente, frequência que se 
manteve até ao final do ano. 
 
Esta resposta veio colmatar uma necessidade da comunidade proporcionando a 
prestação de cuidados de alimentação (pequeno almoço, almoço, lanche e jantar), de 
higiene pessoal e cuidados de imagem, tratamento de roupas, serviço de enfermagem, 
transporte, animação e socialização e outros que venham a ser identificados e que 
estejam ao alcance da Instituição. 

 

 

1.2.1.) Principais vectores de intervenção na Anciania 
 
Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Instituição, 
durante o ano 2019, procurámos proporcionar serviços permanentes e adequados às 
necessidades biopsicossociais das pessoas idosas, assegurando a intervenção centrada 
na pessoa através de um atendimento individual e personalizado em função das 
necessidades específicas de cada um. 

Nas respostas sociais da Anciania, procuramos promover acima de tudo a dignidade da 
pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, 
cultura e espiritualidade pessoais, respeitando a sua vontade conscientemente 
expressa. 

A Instituição procura contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento 
activo, desenvolvendo actividades diárias, algumas das quais com as faixas etárias mais 
jovens. 

Através dessas actividades promovemos estratégias de manutenção e reforço da 
funcionalidade, autonomia e independência, do auto cuidado e da auto-estima, 
oportunidades para a mobilidade e actividade regular, tendo em atenção o estado de 
saúde e recomendações médicas de cada pessoa. 

Durante o ano em referência procurou-se reorganizar os processos individuais do 
utente, definindo nova documentação de registo individualizado e que nos permita 
uma visão clara da integração/ desenvolvimento do utente, em particular daqueles que 
passaram a residir na ERPI. 

Foi estabelecida a realização de reuniões formativas periódicas entre todos os 
elementos da equipa e colaboradores directos, onde se debatem as práticas aplicadas 
e são feitos estudos de caso, analisadas estratégias de melhoramento da acção a 
adoptar para a melhoria do conforto e bem-estar dos utentes. 

A instituição continua a criar condições aos seus utentes que permitam preservar a 
sociabilidade, incentivando a relação interfamiliar e intergeracional, nomeadamente 
através da participação nas diversas actividades. 
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1.3.) CANTINAS SOCIAIS 

 

A Cantina Social insere-se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui-se como 

uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar (PAE), 

pressupõe uma estrutura já existente e em funcionamento para outras respostas 

sociais, de forma a maximizar os recursos já existentes. 

 

A Cantina Social tem como objectivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos 

e famílias em situação de vulnerabilidade sócio-económica, através da disponibilização 

de refeições, sendo o encaminhamento e sinalização feitos habitualmente pelo 

gabinete de acção social da Câmara Municipal de Almeirim e pelo Serviço Local de 

Segurança Social. 

 

Durante o ano 2019, a Instituição continuou a resposta de Cantinas Sociais com 20 

refeições diárias protocoladas e apoiadas financeiramente pelo Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social, I.P. Podemos verificar que durante o ano foram 

apoiados por esta medida em média 4 agregados familiares, menos 2 agregados que 

no ano anterior, e o número médio de refeições servidas durante o mesmo foi de 543 

refeições por mês. 
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2 – ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
Durante o ano 2019, foram realizadas todas as actividades previstas no Plano Geral de 
Actividades da Instituição, excepto a comemoração do dia da Família com a realização 
de uma caminhada da Família. 
 
No que concerne às actividades para Angariação de Fundos previstas no Plano Geral de 
Actividades, as quais permitem uma melhor qualidade de resposta aos utentes e 
comunidade que procura a Instituição, houve a dinamização do seguinte: 
 
- Realização do Arraial – Festa de Final de Ano da Instituição, no qual se angariou o 
montante de 701,64 €. 
- Participação nas Festas da Cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Almeirim, 
no qual o montante angariado foi de 2.108,16€€ e no Festival da Sopa da Pedra e do 
Petisco, organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, angariámos 4.325,90€. 
Saliente-se que a participação da Instituição nestes dois eventos tem tido um impacto 
financeiro expressivo, mas tal não seria possível sem a generosidade e o voluntariado 
das colaboradoras. 
- Confecção de Broas e Bolos ao longo de todo o ano lectivo, que permitiram angariar 
1.181,87€. 
- A venda de livros na Feira do Livro Usado promoveram a angariação de 329,50€ e a 
Feira da Alimentação resultou num total de 415,20€. 
- Houve ainda alguns donativos em numerário, que representam o montante de 
9.565,67€ e donativos em espécie no montante de 2.945,08€. 

 
Das actividades de angariação de fundos, no global obtivemos a receita de 21.573,02€, 
menos 9.667,36€ do que o apurado no ano anterior. 
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3 – FORMAÇÃO 
 
Durante o ano 2019, houve a participação dos colaboradores nas seguintes acções de 
formação: 

 1 colaborador participou no Ciclo de Formação AREAL: Para um ensino 
Sustentável/ Psicologia Positiva na Educação – A importância do Storytelling na 
Educação – 1.º ciclo do Ensino Básico e Educação de Infância, com a duração de 
3h30m. 

 2 colaboradores  participaram na acção de formação: Férias, Faltas e Licenças, 
com a duração de 6h. 

 2 colaboradores participaram na formação: Higiene e Segurança no Fabrico 
Alimentar, com a duração de 2h. 

 5 colaboradores participaram na formação:  Aprender RCP somente com as 
mãos – CVP – Mass Training – Aprender a Salvar Vidas com a duração de 4h 

 2 colaboradores participaram no curso de formação: Liderança e Motivação de 
Equipas, com a duração de 50h. 

 3 colaboradores participaram na formação: Ferramentas de Bolso I – Jogos de 
Comunicação e Cooperação para Grupos, com a duração de 6h. 

 9 colaboradores participaram na formação: Effátha – Abre-te: Proposta para a 
vivência do Advento/Natal, com a duração de 4h. 

 9 colaboradores participaram na formação: Medidas de Primeiros Socorros com 
Crianças e Jovens, com a duração de 25h. 

 5 colaboradores participaram na formação: Prestação de Cuidados Humanos 
Básicos – Higiene e Alimentação Pessoal, com a duração de 50h. 

 1 colaborador participou na formação: Cyberbullying, com a duração de 5h. 

 3 colaboradores participaram na formação: O Espaço Educativo em Reggio – 
Pensando o Contexto de Aprendizagem, com a duração de 6h. 

 1 colaborador participou na formação: Como aprende o cérebro? Memória, 
Atenção e Ligação, com a duração de 6h. 

 1 colaborador participou na formação: Pedagogia da Luz – A Dimensão Mágica 
no Quotidiano, com a duração de 6h. 

 3 colaboradores participaram na formação: Crianças, Materiais e Aprendizagens 
– Grupo de Estudos, com a duração de 8h. 

 2 colaboradores participaram na formação: Organização de Escalas de Tempo 
de Serviço : Parentalidade e Assiduidade / Recurso às Escalas de Serviço, com a 
duração de 6h. 

 1 colaborador participou na formação: Provocações e Materiais de Fim Aberto – 
Reggio, com a duração de 6h. 

 1 colaborador participou na formação : Oficina de Atelier Criativa “ Linguagens 
Bidimensionais do desenho e da linha”, com a duração de 7h. 

 1 colaborador participou na formação: Oficina de Atelier Criativa “ Fascínio das 
Cores”, com a duração de 7h. 

 1 colaborador participou na formação: Brincar Heurístico – Paulo Fochi, com a 
duração de 6h. 

 9 colaboradores participaram na formação: Effátha- Abre-te, Sai!- Proposta para 
a vivência da Quaresma/ Páscoa, com a duração de 4h. 
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4 – PARCERIAS 
 
Para além de parcerias formalmente celebradas com as várias entidades acima 
referidas, no que se refere a estágios académicos. A Instituição tem outras parcerias 
formais e informais com as seguintes entidades: 
 Agrupamento de Escolas de Almeirim 
 Agrupamento 404 – Escuteiros de Almeirim 
 Associação Portuguesa de Famílias e Amigos de Doentes de Alzheimer 
 Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim 
 Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo 
 ACRAS 
 Banco Alimentar contra a Fome 
 Banco Farmacêutico 
 Banco de Bens Doados – ENTRAJUDA 
 Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval 
 Bombeiros Voluntários de Almeirim 
 Câmara Municipal de Almeirim 
 Casa de Repouso S. João Baptista 
 Centro Coordenador de Transportes – Museu Municipal de Almeirim 
 Centro Distrital de Segurança Social de Santarém 
 Centro de Saúde de Almeirim 
 Centro de Formação Profissional de Santarém 
 Centro Paroquial do Estoril 
 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco - CPCJ 
 Conselho Local de Acção Social de Almeirim 
 Conselho Municipal de Educação 
 Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) 
 CRIAL 
 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
 EAPN (Rede Europeia contra a Pobreza) 
 Equipa de Intervenção de RSI 
 Farmácia Barreto do Carmo 
 Farmácia Central 
 Farmácia Mendonça 
 Guarda Nacional Republicana 
 Grupo “ De Mãos Dadas” 
 Instituto de Emprego e Formação Profissional 
 Junta da Freguesia de Almeirim 
 Junta da Freguesia da Raposa 
 ISLA Santarém 
 Quinta da Feteira 
 Maria Chocolate 
 Moinho de Vento 
 Mude d´Ideias 
 Núcleo Local de Inserção 
 Padaria Borges 
 Padaria “ O Bom Caseiro” 
 Pingo Doce 
 Piscinas Municipais de Almeirim 
 Programa Integrado de Prevenção Precoce 
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 Santa Casa da Misericórdia de Almeirim 
 Silviaóptica 
 Restaurante O Forno 
 Restaurante Pinheiro 
 União Distrital de Instituições Particulares de Solidariedade Social de     
              Santarém 
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5 – OUTROS PROJECTOS 
 
 O Centro Paroquial de Almeirim, procura dentro dos recursos e parcerias disponíveis 
inovar, apoiar a sua sustentabilidade financeira e estabelecer contactos com outras 
Instituições, que de algum modo possam dar testemunho de boas práticas no serviço 
aos utentes, famílias e comunidade. 
 
Um projecto que precisa ser reavaliado pela instituição é a intervenção da Liga dos 
Amigos de uma forma mais activa e de divulgação. É importante conferir outro 
dinamismo a esta artéria da Instituição, o que pode passar igualmente pela divulgação 
junto da comunidade e actividades animadas por estes.  
 
A Liga dos Amigos contou durante 2019 com um total de 11 membros, cujos donativos 
foram de 307 € no total.   
 
Durante 2019 a Instituição conseguiu implementar a realização de Festas de 
Aniversário, tendo tido a procura por parte de duas famílias. 
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6- NOTA FINAL E CONCLUSÕES 
 
A instituição no ano 2019 procurou dar continuidade aos objectivos que suportam a 
sua acção junto da comunidade de Almeirim. 
 
Procurou-se actuar com uma gestão cuidada e rigorosa, promovendo o nível de 
qualidade dos serviços prestados aos seus utentes. 
 
Em Setembro de 2019 a Instituição renovou a sua frota automóvel com a aquisição de 
uma viatura para apoio à infância, uma vez que um dos veículos atingiu a idade de 16 
não sendo permitido o transporte colectivo de crianças. Este veículo passou a dar 
apoio à ERPI e ao Centro de Dia. Ainda a propósito do Transporte Colectivo de Crianças, 
um grupo de 10 colaboradores fez o averbamento da categoria 2 à sua carta de 
condução, para este efeito. 
 
Foram revistos alguns contratos de Manutenção e Serviços, promovendo uma redução 
de encargos com estes. A Direcção mantém-se atenta para a necessidade de serem 
constantemente reavaliados e renegociados os custos associados a estes contratos. 
 
Durante o referido ano foram fornecidas cerca de 100 481 refeições distribuídas entre 
as respostas sociais da infância, anciania, cantinas sociais e colaboradores. 
 
De um modo global houve a adopção de procedimentos internos no sentido de alinhar 
a acção da instituição junto dos utentes, não descurando a matriz que a caracteriza e a 
Missão, Valores e Princípios que suportam essa acção. 

No final de mais um ano de actividade, a Direcção Estatutária e a Direcção Técnica do 
Centro Paroquial de Almeirim, aproveitam o presente documento para expressar o seu 
mais profundo reconhecimento a todos quantos tornaram possíveis os resultados 
alcançados no exercício de 2019, esperando que no próximo ano possamos manter 
esta linha de acção conjunta. 

 

Muito Obrigado a todos os membros dos Órgãos Sociais da estrutura organizacional do 
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim; aos funcionários pela sua dedicação, 
empenho e pelo esforço em dar o melhor de si a cada momento; aos nossos utentes 
pela confiança e pela escolha pelo nosso trabalho; a todos os parceiros, aos voluntários 
que generosamente e de forma desinteressada dedicam algum do seu tempo e 
solidariedade, aos fornecedores pela sua colaboração para uma melhoria contínua na 
qualidade de serviços prestados aos utentes; e, aos nossos benfeitores e membros da 
Liga dos Amigos, que com a sua contribuição nos ajudam na concretização dos nossos 
objectivos. 

Muito Obrigado! 


