CENTRO COMUNITÁRIO
SÃO CIRILO

Relatório de
Atividades 2013

Deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre
e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados,
a preocupação pelo desenvolvimento integral dos
mais abandonados da sociedade.
Papa Francisco, em “A alegria do Evangelho”

Índice
0. Introdução
1. Avaliação e definição estratégica do Centro
2. Projetos de vida de utentes alojados e apoiados em refeição
a) Utentes internos (alojamento)
b) Utentes externos (apoiados em refeição)

6
7

3. Apoio em cabazes alimentares
4. Gabinetes
a) Gabinete Social
b) Gabinete de Psicologia
c) Gabinete Jurídico
d) Gabinete de Emprego e Empreendedorismo

10
12
12
13
13
14

5. Atividades, formações e outras ações pontuais
a) Formações
b) Atividades
c) Outras ações

17
17
18
18

6. Serviços de proximidade
a) Balneário
b) Serviço de lavandaria
c) Banco de roupa

7. Voluntários
8. Parcerias e redes
Nota final

1
3
5

19
19
19
19

20
22
24
0

Relatório de Atividades 2013
0. Introdução
Eis o Relatório de Atividades 2013 do Centro Comunitário São Cirilo. Depois da sua abertura no início de
2010, e dos tempos exigentes característicos de todos os começos, 2013 foi o ano para pôr em prática uma
avaliação e definição estratégica do Centro, num processo liderado já pela nova Direção que tomou posse
a 14 de Fevereiro (precisamente Dia de São Cirilo). A importância da avaliação e a disponibilidade para a
mudança, de forma a melhorar o que precisa de ser melhorado e a reforçar o que já se faz bem, são duas
características muito “inacianas”, e que este ano estiveram muito presentes na vida do Centro (entrando
também pelo ano 2014 adentro).
Mas ao mesmo tempo que este processo decorria, a vida do Centro não parou, continuando com a sua
missão de “acolhimento e reintegração de pessoas e famílias estrangeiras e nacionais em idade ativa e
em situação temporária de fragilidade social”. Este Relatório dá também conta de todo esse “Bem feito”:
da atenção às pessoas alojadas e apoiadas em refeições e alimentos, ao atendimento nos diversos
gabinetes; das formações e atividades proporcionadas pela equipa e pelos voluntários, ao esforço de
crescer em sustentabilidade e de fortalecer as parcerias. Todo este trabalho foi liderado até ao final do ano
pela diretora Dra. Maria Pinheiro Torres, e a ela se deve em grande parte o mérito do que as páginas a
seguir relatam.
O Cap.1 deste relatório descreve assim, de forma resumida, os principais passos e conclusões do processo
de avaliação e definição estratégica começada em 2013, e cuja implementação está agora a ser posta em
prática.
O Cap.2 apresenta números e caracterização dos utentes que em 2013 foram apoiados pelo Centro a partir
de um “projeto de vida” integral, estivessem eles alojados (são os chamados “utentes internos”) ou
recebessem almoços diários (“utentes externos”).
O Cap.3 fala de um outro tipo de serviço a que o Centro se tem dedicado, a ajuda a famílias que
semanalmente são apoiadas em cabazes alimentares (“utentes de cabazes”). Esta foi uma valência não
incluída no projeto inicial, mas que rapidamente ganhou expressão significativa na atividade do Centro.
O Cap.4 descreve as atividades de cada um dos Gabinetes especializados do Centro, a saber: Gabinete
Social, Gabinete de Psicologia, Gabinete Jurídico, e Gabinete de Emprego e Empreendedorismo. Neste
capítulo merece atenção especial as colocações em emprego, já que essa é a via privilegiada de
autonomização que se procura para a grande maioria dos utentes apoiados.
O Cap.5 fala das múltiplas atividades, formações e outras ações que, a par com a ação dos Gabinetes,
integram o Projeto de Vida de cada utente.
O Cap.6 caracteriza os chamados “serviços de proximidade” (balneário, banco de roupa, lavagem de
roupa), que mesmo sem expressão numérica elevada fazem diferença na vida de quem os procura.
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O Cap. 7 descreve com brevidade a ação dos muitos voluntários que se encarregam das muitas
componentes da missão do Centro. Crescer em organização e coesão foi também um dos propósitos postos
em prática em 2013.
O Cap. 8, finalmente, fala das muitas parcerias e várias redes com as quais o Centro desde o início se
relacionou, sendo este um dos pontos mais fortes e mais úteis à sua missão.
O Relatório termina com uma breve Nota final, fazendo a ponte com o ano 2014 em curso.
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Quadro escrito no final de um dos encontros da
Equipa de Planeamento Estratégico, Junho 2013

1. Avaliação e definição estratégica do Centro
Foi em meados de 2012 que ficou decidida, por parte do Provincial da Companhia de Jesus em Portugal, a
substituição do P. António Vaz Pinto, fundador e Presidente da Direção do Centro São Cirilo, pelo P. Filipe
Martins, recém-chegado ao Porto. Já há uns anos que o P. António tinha sido chamado a novas tarefas em
Lisboa, e era-lhe cada vez mais difícil acompanhar de perto a vida do Centro. A substituição afigurava-se
assim lógica e natural. Ao mesmo tempo, as indicações eram para aproveitar a mudança e realizar uma
avaliação e definição estratégica do Centro, não só pela situação financeira delicada, mas também por ir
sendo tempo, após 3 anos de projeto, de parar para avaliar e eventualmente “acertar” o rumo. Ao mesmo
tempo que a nova Direção tomou posse1, criou-se uma “Equipa de Planeamento Estratégico”, composta
por elementos da Direção e ainda por uma pessoa externa2. A Equipa começou a reunir nos primeiros dias
de 2013, e delineou uma estratégia de ação que foi sendo adaptada aos tempos e realidades encontradas.
O Centro foi inicialmente pensado para dar resposta a uma necessidade social concreta, os imigrantes que
na década passada chegavam em situação difícil e sem qualquer retaguarda de apoio. Desde a sua
abertura, o Centro dedicou-se também a acolher os nacionais em iguais circunstâncias difíceis. Pareceu
assim fazer sentido começar o diagnóstico pela escuta dos vários “atores sociais” da cidade, de forma a
atualizar o conhecimento sobre as necessidades sociais atuais do Porto, e as respetivas respostas existentes
e em falta. Ao longo do primeiro trimestre de 2013 (e não só) a Equipa dedicou-se então a esta tarefa,
procurando conhecer a visão e leitura destes “atores”, sobre a realidade social em geral, sobre a realidade
dos imigrantes em particular (quando se aplicasse) e sobre o Centro São Cirilo (caso o conhecessem)3.
1

Na Direção anterior permaneceram dois elementos, o Prof. Joaquim Azevedo e o Dr. Augusto Lopes Cardoso,
entrando nela, para além do P. Filipe Martins, a Dra. Teresa Cardoso e o Engº Jorge Mayer.
2
Esta Equipa de Planificação Estratégica foi composta pela Teresa Cardoso, pelo Jorge Mayer e pelo P. Filipe, e ainda
pela Dra. Patrícia Araújo, com experiência em avaliação e planeamento estratégico de instituições do Terceiro Setor.
3
Eis a lista das pessoas contactadas, por ordem cronológica: Dra. Joana Morais e Castro, ex-coordenadora do CNAICentro Nacional de Acolhimento ao Imigrante do Porto; Dra. Paula França, responsável pelo NPISA – Núcleo de
Planeamento e Intervenção dos Sem Abrigo no Porto (Segurança Social); Dra. Isabel Baptista, uma das responsáveis
pelo Diagnóstico Social do Porto 2009 (Univ. Católica); Dra. Maria Eduarda Viterbo, Secretariado Diocesano das
Migrações; Dr. Rui Marques, ex-Alto Comissário para a Integração e Diálogo Intercultural (ACIDI); P. Jardim Moreira,
presidente da REAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza; P. Lino Maia, presidente da CNIS - Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade; Dra. Rosalina Gonçalves, responsável pela área dos acordos da Segurança Social; P.
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O segundo trimestre de 2013 representou a passagem à escuta dos “atores internos” mais presentes na
vida do Centro. Os Curadores foram os primeiros a ser chamados a participar neste processo (na
Assembleia Geral de Abril), seguindo-se a equipa técnica, os voluntários, um grupo de “utentes internos” e
outro de “utentes externos”. Falou-se ainda com um conjunto de Associações de Imigrantes com as quais o
Centro tem alguma relação, pela sua experiência em primeira pessoa de “ser imigrante em Portugal”4.
Todo este trabalho resultou num conjunto de informação ingente mas de grande riqueza, que foi sendo
trabalhada pela Equipa ao longo de todo o terceiro trimestre de 2013. Da análise deste material resultaram
duas “matrizes SWOT”, uma relativa às necessidades e respostas sociais no grande Porto (é o contexto em
que o Centro opera), e outra relativa ao próprio Centro, com as típicas “forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças” desta ferramenta. Este período foi ainda aproveitado para, por um lado, examinar por si só cada
um dos “módulos” dos Centro (da alimentação e alojamento ao papel de cada um dos Gabinetes),
averiguando a sua pertinência (adequação às necessidades detetadas) e custos. Exploraram-se também,
por outro lado, eventuais cenários e missões alternativas para o Centro.
Foi todo este trabalho que no quarto trimestre de 2013 foi levado à Direção e por ela analisado. A
conclusão mais relevante foi a confirmação (também sustentada por quase todos os atores da rede social)
de que a missão do Centro São Cirilo continua a fazer sentido. Continua a revelar-se muito necessário, na
atual crise, um “centro de acolhimento e apoio temporário para adultos e famílias em idade ativa,
estrangeiros e nacionais, em situação de particular vulnerabilidade social temporária e reversível num prazo
médio de tempo, através de um projeto de vida com vista à autonomia”. O Centro continua a ser a única
comunidade de acolhimento no Norte com uma vocação particular para estrangeiros, e por isso a ele
recorre o CNAI, as associações de imigrantes, e muitas outras instituições. Percebeu-se que se podem
tornar os projetos de vida ainda mais sólidos e consistentes, apostando numa “formação humana e de
cidadania integral” inspirada pela espiritualidade inaciana. Pode-se também ligar ainda mais o Centro à
“comunidade inaciana” do Porto, e aos seus diversos grupos de ação social e partilha. E mesmo com a
situação financeira ainda delicada e com a necessidade de alguns ajustes na composição da equipa,
percebeu-se que é real a possibilidade de encontrar financiamentos complementares e de explorar alguns
serviços que levem ao equilíbrio das contas. Esta foi a visão de mudança plasmada do Plano de Atividades
para 2014, debatida e aprovada na Assembleia Geral de Dezembro passado, e cuja implementação,
liderada de perto pela Direção, já começou a ser posta em prática.

Rubens, pároco do Marquês (Porto); Dra. Susete Santos, responsável pelo Abrigo da AMI; Dr. Américo Ribeiro e Dr.
Carlos Pereira, Obra Diocesana de Promoção Social; Dr. Carlos Azevedo, (à data) diretor da UDIPSS – União Distrital
das IPSS do Porto; Sr. D. Manuel Clemente, (à data) Bispo do Porto; Dr. André Jorge, diretor do JRS Portugal; Dr.
Bernardo Sousa, diretor do ACIDI; Dra. Gulhermina Rego e Dra. Inês Spratley, Pelouro da Coesão Social da C.M.Porto;
Dr. Manuel Sampaio Pimentel e Dra. Ana Venâncio, Centro Distrital da Seg.Social; Dra. Svetlana Alves, CNAI do Porto;
Engª Raquel Castello-Branco, Fundação Porto Social; Dra. Sandra Arouca, Casa da Rua (Misericórdia do Porto); Dra.
Alcina Aibéu, Lar do Bom Conselho (ACISJF); e Dr. César Ferreira, Delegado Regional Norte do IEFP.
4
Foram elas a Assoc. Mais Brasil, a Assoc. Amizade (imigrantes de Leste), a Assoc. “Pontos nos ii’s”, a Assoc. PortugalMoçambique, e a Assoc. de Guineenses do Porto.
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Despedida de utente após
completar o seu projeto de vida

2. Projetos de vida de utentes alojados e apoiados em refeição
O primeiro e mais central tipo de apoio que o Centro oferece é o chamado Projeto de Vida (PV), com as
suas concretizações possíveis de alojamento e de apoio em refeição. Logo na fase do pedido de qualquer
eventual futuro utente há a preocupação de ver se um pré-plano de vida é viável e coerente com a situação
da pessoa em causa. Condições necessárias para aceder ao PV são, entre outras, a pessoa estar em idade
ativa, não ter consumos, não ter problemas de saúde que impeçam a normal convivência na casa, e estar
empenhada em ser agente da sua própria mudança5. Não que outras pessoas socialmente muito
fragilizadas (idosos, sem-abrigo muito desestruturados ou com problemas mentais, toxicodependentes ou
alcoólicos ainda em fase de consumo) não precisem de ajuda. Mas no Centro foi-se percebendo com a
experiência que ter um “foco” claro ajuda à missão, e que o papel da casa não é ser “ajuda de emergência”
(“apoio de 1ª linha”), mas acolher e apoiar na autonomização num prazo médio de tempo (“apoio de 2ª
linha” com a duração ideal de 4 meses, prazo suficientemente longo para um trabalho de capacitação e
procura de trabalho, e suficientemente breve para motivar os utentes a ser pró-ativos no seu PV).
Uma vez concedido o apoio, é então delineado um PV adaptado a cada utente e tendo em vista a sua
capacitação e reinserção social, que inclui:
 Apoio e acompanhamento de cada Gabinete na sua área específica (cf. Cap.4, p.e. apoio jurídico em
questões legais, apoio psicológico para reestruturação interior e orientação de vida, ajuda na procura
de emprego e na colocação em formações, apoio social variado, etc.)
 Compromisso do utente frequentar pelo menos duas atividades e o ciclo de formações oferecido pelo
Centro (cf. Cap.5).
 No caso dos utentes alojados, o PV prevê todas as componentes associadas ao alojamento (as 4
refeições do dia, lavagem de roupa, etc.), tendo-lhe associada a participação em várias tarefas da casa
por motivos práticos e pedagógicos (da limpeza à ajuda na cozinha), bem como a aceitação de um
Regulamente Interno de bom comportamento e sã convivência entre todos.
O PV de cada utente vai sendo acompanhado através de reuniões conjuntas semanais da equipa técnica,
monitorizando a sua evolução e identificando rapidamente dificuldades e desvios.

5

Existe no Centro um documento com todas estas “Condições de Admissão”.
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a) Utentes internos (alojamento)
O Centro tem uma capacidade instalada de 18 camas, 8 na ala masculina e 10 na ala feminina (adaptada a
receber crianças acompanhadas pelas suas mães). Os números de 2013 revelam que passaram pelo
alojamento um total de 26 pessoas, sendo 14 delas homens. A secção masculina esteve sempre ocupada ao
longo de todo o ano (muitas vezes com lista de espera), enquanto que a ocupação feminina (incluindo
crianças) foi oscilando. Entradas e saídas foram respetivamente 10 e 6 nos homens, 4 e 4 nas mulheres, e 3
e 3 de menores. Eis os gráficos6:

Gráfico 1

Gráfico 2

Quanto à sua caraterização etária, a maioria dos utentes internos de 2013 tem mais de 30 anos, o que
corresponde à perceção de que a crise tem atingido sobretudo pessoas mais velhas, privando-as dos
normais meios de subsistência. E enquanto que as mulheres talvez estejam mais ligadas a redes familiares
que lhes serve de suporte, há muitos homens mais sozinhos e isolados. Muitos vêm reencaminhados por
instituições públicas (Seg. Social, Hospitais, Juntas de Freguesia) e privadas (Cáritas, Cruz Vermelha, outras
associações), e vários tiveram conhecimento do Centro por via de “amizades de rua”.

Gráfico 3

Gráfico 4

Quanto às nacionalidades, PALOPs e Brasil tomam claramente a dianteira (15), sendo o número de
portugueses (5 em 26) um quinto do total. Os imigrantes de Leste, que eram os mais numerosos aquando
da abertura do Centro, são hoje uma clara minoria (seja por regresso, seja por naturalização, seja por
problemas como o alcoolismo crónico)

6

Todos os gráficos mensais apresentados neste relatório apresentam números relativos ao ultimo dia do mês.
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Gráfico 5

É finalmente interessante olhar para o tempo médio de estadia no Centro, 334 dias. Tendo o PV a duração
estimada de 4 meses (120 dias), as estadias têm-se alongado para quase 3 vezes esse valor. Parte da
explicação pode ligar-se à crise (para os homens, com a maioria de baixa escolaridade e o setor da
construção praticamente parado, é muito difícil encontrar trabalho), e surge a questão se uma ainda mais
forte atenção aos PV poderia resultar na sua agilização. Esta atenção parece ser tanto mais necessária
quanto poucos se autonomizaram (2) por trabalho, sendo que a maioria (6) deixou o Centro por iniciativa
própria (mudando-se para outra cidade, reatando os laços com a família, indo viver com amigos, etc.) e 4
saíram por incumprimento das regras (“Regulamento Interno”) do Centro.

Gráfico 6

Gráfico 7

b) Utentes externos (apoiados em refeição)
Passando agora à análise dos utentes externos (com o apoio de almoço 7 dias por semana) que passaram
pelo Centro em 2013, o seu número total foi de 52. Os homens têm uma clara maioria de presenças, como
se pode observar no Gráfico 8. Houve 30 entradas e 29 saídas de homens, e 7 entradas e 8 saídas de
mulheres.

Gráfico 8

Gráfico 9
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Um terço dos utentes externos de 2013 tem entre 31 e 40 anos, tendo quase outro terço entre 41 e 50
anos. A média de idade dos utentes externos tem vindo a aumentar para estas faixas etárias, o que é
revelador da dificuldade de pessoas já adultas que perderam o emprego em voltar ao mercado de trabalho
(sendo esta a via por excelência da autonomização e reintegração social). A maioria vem reencaminhada
por outras instituições privadas de apoio, ou por “conhecerem um amigo” que já é apoiado pelo Centro. No
final de 2013 foi também motivo de reflexão tentar perceber porque este apoio não está completo
(poderíamos ter até 30 utentes externos, tendo acabado o ano com 17). As razões apontadas pelos
próprios utentes prendem-se com alguma vergonha associada às “cantinas sociais” e afins, assim como
com a “exigência” do PV, já que muitos não estão disponíveis para se comprometer com tudo o que o PV
implica (algumas saídas foram por este motivo).

Gráfico 10

Gráfico 11

Quanto às suas nacionalidades, quase 2 terços são portugueses, sendo este um facto que chama
igualmente a atenção. Por um lado, não é no Norte que se encontram a maioria dos imigrantes em
Portugal7, e muitos deles ou se naturalizaram ou regressaram aos seus países de origem. Por outro lado, a
vinda dos serviços do SEF para vizinho do Centro também não ajudou, tendo-nos sido relatado que muitos
dos imigrantes (sobretudo aqueles com o processo de regularização ainda não completo) passaram a ter
algum receio em aproximar-se8.

Gráfico 12

Falando finalmente do tempo médio do apoio, cada utente externo tem estado 262 dias no Centro. O
Gráfico 13 revela que, apesar de tudo, um terço deles saem em menos de 4 meses (a duração prevista do

7

Dados recentes falam de c. 23 mil imigrantes regulares no distrito, enquanto que Lisboa tem c. 200 mil, sendo
Setúbal e Algarve as zonas seguintes com mais imigrantes.
8
Em abono da verdade cabe dizer que a atuação do SEF tem sido muito cordial a este nível.
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PV), sendo o número anterior inflacionado pela existência de algumas situações já longas de muito difícil
autonomização. Quase metade das saídas são por iniciativa própria (ter encontrado outros apoios,
mudança de residência), e um terço é por trabalho (é a conclusão desejada do PV). Há a assinalar 22% de
saídas ligadas a situações de não cumprimento do PV, conflitualidade e/ou alcoolismo reiterado.

Gráfico 13

Gráfico 14

Um último valor significativo do ano, e relativo quer a utentes internos quer a externos, é o número de
refeições principais servidas pelo Centro, que totalizam 9642 refeições ao longo de 2013 (6961 almoços e
2681 jantares).

Gráfico 15
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Cabazes familiares prontos
a ser levantados por famílias apoiadas

3. Apoio em cabazes alimentares
O apoio a famílias carenciadas através de cabazes alimentares foi algo que não estava no projeto inicial do
Centro. Mas a deteção dessa necessidade em muitas das famílias que recorriam ao Centro, por um lado, e a
disponibilização de alimentos através do Banco Alimentar e sobretudo do Pingo Doce, por outro, fizeram
com que já no final de 2010 esse passasse a ser um serviço disponibilizado pela casa. As idas aos
supermercados que nos apoiam são asseguradas por um generoso grupo de voluntários, que trazem vários
tipos de produtos já perto do final de prazo de validade9. Estes produtos são depois divididos por cabazes
alimentares que são recolhidos semanalmente pelas famílias apoiadas. A capacidade máxima atual de
ajuda está em 56 famílias por semana10.
Olhando agora os números de 2013, foram apoiadas ao longo do ano 77 famílias, com 220 adultos e 86
crianças (o que dá uma média de 3,6 pessoas por agregado familiar), num total de 2145 cabazes
alimentares. Entraram e saíram deste apoio respetivamente 29 e 34 famílias. A existência de lista de espera
foi uma constante ao longo do ano, e nos meses finais do ano optou-se por proceder à reavaliação das
famílias apoiadas, antes de dar inicio a um novo ciclo de admissões (que implica sempre uma visita
domiciliária).

Gráfico 16

Gráfico 17
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No final do ano tínhamos relação com os Supermercados Pingo Doce de Costa Cabral (doação de alimentos de 2ª a
6ª), Cedofeita (3 vezes por semana), Prelada (3 vezes por semana), Ramalde (2 vezes por semana) e Pasteleira (1 vez
por semana).
10
A distribuição das famílias está ligada à quantidade e variedade de produtos entregues por cada supermercado.
Atualmente há a capacidade de ajudar 12 famílias à Segunda-feira, 10 à Terça, 12 às Quarta, 10 às Quinta e 12 à Sexta.
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Quase metade das famílias apoiadas continua a ser de origem estrangeira, havendo também famílias já
naturalizadas. Vários dos seus membros são frequentadores habituais dos gabinetes do Centro,
nomeadamente dos Gabinetes Social (pela relação com a Seg. Social), Emprego (procura de trabalho) e
Jurídico (p.e. por questões de regularização ou dívidas). De referir ainda que muitas destas famílias
recebem o RSI – Rendimento Social de Inserção, mas em valores claramente insuficientes para a sua
autonomia11.

Gráfico 18

Quanto ao tempo médio de apoio, está nos 402 dias, estando mais de metade das famílias a receber
cabazes alimentares há mais de 1 ano. Esta é uma situação devida em parte ao carater meramente
assistencial que até agora tem tido esta valência, e que em 2014 se pretende trabalhar, estendendo algum
tipo de Projeto de Vida também às famílias. As saídas tiveram várias causas: por incumprimento (5), por
trabalho (3), por reavaliação da necessidade da família por parte do Centro (3), e também pelo custo do
transporte no caso de famílias que vivem longe (2)12.

Gráfico 19

Gráfico 20

11

Não deixa de ser chamativo que os valores pagos pelo RSI estejam bastante abaixo da chamada “linha de pobreza”.
Os cortes desta e outros prestações são também muito comuns, ligados a algum tipo de incumprimento
administrativo. Estudos empíricos recentes (cf. REAPN – Rede Europeia Anti-pobreza) contestam a habitual perceção
que muitas vezes temos de que o RSI alimenta a “instalação” no desemprego: experiências noutros países revelam
que valores menos reduzidos de RSI aceleraram o processo de saída desta prestação social. Ajuda também que o
apoio financeiro seja dado de forma articulada com um projeto abrangente de ajuda e recapacitação a outros níveis
(profissional, parental, etc).
12
Felizmente que o número de famílias que vive longe é uma minoria. Das 77 famílias apoiadas em 2013, 48 vivem
perto: 33 na freguesia de Cedofeita, 9 em Paranhos e 6 em Campanhã. O que é mais um motivo para pensar em
estender o Projeto Vida a estas famílias, já que a distância não é impedimento para frequentar os Gabinetes e
formações do Centro.
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Atendimento para elaboração de
contrato de trabalho no Gabinete de Emprego

4. Gabinetes
Desde o início que os quatro Gabinetes especializados de Apoio Social, Psicologia, Jurídico e Emprego foram
pensados como parte fundamental do projeto São Cirilo. O seu papel é contribuir, cada um na sua área de
especialidade, para os PV dos utentes, de uma forma holística e multi-disciplinar. Cada um deles tem além
disso um horário de atendimento para receber outros utentes. No seu conjunto fizeram ao longo de todo o
ano 3609 atendimentos, a 1514 utentes diferentes, de 47 nacionalidades. Explicita-se a seguir a função e
números de cada um dos Gabinetes.
a) Gabinete Social
O Gabinete Social foi ao longo de todo o ano composto por uma Assistente Social e uma Educadora Social,
dividindo algumas tarefas entre si e realizando outras em conjunto. Este foi, em primeiro lugar, o Gabinete
encarregue de coordenar a receção e avaliação socioeconómica de todos os pedidos de apoio. A avaliação
de cada caso pessoal, com a aportação dos outros Gabinetes, era então realizada com a Direção Técnica,
cabendo ao Gabinete a tarefa do acolhimento inicial em caso de resposta positiva.
Este Gabinete teve, em segundo lugar, o papel de articulação com os vários serviços e instituições externas
públicas e privadas (Seg. Social, Domus Social, Banco Alimentar, Centros de Saúde, etc.) necessárias para
tentar dar solução às diversas problemáticas sociais atendidas. Coube-lhe ainda o acompanhamento das
famílias apoiadas em cabazes, quando surgia alguma necessidade ou nos períodos de reavaliação. O
Gabinete Social teve ainda a “gestão de caso” de algumas dezenas de pessoas em situação sem-abrigo da
cidade, pela presença do Centro na rede NPISA-Núcleo de Intervenção e Planeamento dos Sem-abrigo no
Porto.
Finalmente, coube ao Gabinete Social a gestão de todo o funcionamento interno do Centro, desde a
distribuição de tarefas entre os utentes, coordenação do pessoal de cozinha e de limpeza, etc. Esta tarefa
incluiu também o acompanhamento quotidiano de cada utente interno e externo (incluindo as crianças),
nas suas necessidades de medicação, acompanhamento a consultas externas, escolaridade , etc.
Os gráficos a seguir mostram os números de 2013, que somaram 544 atendimentos a 299 utentes
diferentes (este números não incluem o acompanhamento feito aos utentes internos). Mais de metade dos
atendimentos foram feitos a nacionais, seguindo-se guineenses, brasileiros e ucranianos.
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Gráfico 21

Gráfico 22

b) Gabinete de Psicologia
Ao Gabinete de Psicologia coube assumir papel igualmente importante em cada pedido de apoio, pela
avaliação das problemáticas pessoais envolvidas. A este Gabinete coube também todo o acompanhamento
do “foro interno” feito a utentes internos e externos, de forma a ir ajudando cada utente apoiado na
avaliação e concretização do seu Projeto de Vida. Coube ainda ao Gabinete de Psicologia a coordenação
das diversas atividades regulares feitas por voluntários (Cap. 5), ajudando cada utente acompanhado a
optar pelas mais indicadas à sua situação concreta. Este Gabinete realizou ainda consultas, fora do âmbito
dos PV, a membros de famílias de cabazes e outros.
Abaixo mostram-se os gráficos relativos ao funcionamento deste Gabinete em 2013, tendo realizado 723
atendimentos a 168 utentes. A diminuição de números em Março deve-se ao facto de ter acontecido nesse
mês a substituição da psicóloga por outra colega, com um desfasamento de algumas semanas. E como no
Gabinete Social, também os nacionais são a maioria, seguidos de igual forma por brasileiros, guineenses e
ucranianos.

Gráfico 23

Gráfico 24

c) Gabinete Jurídico
Ao Gabinete Jurídico compete todo o apoio legal da resolução das múltiplas questões associadas aos
utentes. É o Gabinete que os estrangeiros mais procuram, para ajuda nos processos de regularização,
relação com o SEF-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, etc. Os imigrantes costumam recorrer a este
Gabinete também nas questões laborais, pelo facto de frequentemente serem vítimas de exploração e
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outras situações laborais à margem da legalidade. Relembre-se que para um estrangeiro não comunitário a
posse de um contrato de trabalho é muito importante, pois sem ela não vê renovada a autorização de
residência13.
Embora em menor número, também os nacionais recorrem ao Gabinete Jurídico para tratar de questões
laborais, assim como em situações de dívidas que não conseguem pagar. A intervenção do Gabinete junto
das entidades empregadoras e credoras tem muitas vezes sido eficaz para as resolver, servindo de
aconselhamento e apoio jurídico a uma e outra parte.
O Gabinete Jurídico fez em 2013, 1574 atendimentos a 597 utentes. Os estrangeiros foram a maioria clara,
nomeadamente brasileiros (quase um terço dos atendimentos), ucranianos, guineenses e cabo-verdianos.
Há ainda uma curiosa procura da comunidade chinesa a este Gabinete, para ajuda em questões de
regularização.

Gráfico 25

Gráfico 26

d) Gabinete de Emprego e Empreendedorismo
Num projeto como o nosso, em que a autonomização dos utentes é feita sobretudo pela via do trabalho, o
Gabinete de Emprego e Empreendedorismo assume um papel preponderante. O Gabinete é coordenado
por uma Técnica de Emprego, que ao longo de parte do ano contou com a colaboração de uma voluntária
quase a tempo inteiro (contratada, para estágio profissional, no final do ano).
O trabalho deste Gabinete passa, em primeiro lugar, pelos atendimentos para ajuda à elaboração de CVs,
procura e candidatura a ofertas de emprego , preparação dos utentes para entrevistas, colocação em
formações externas, etc. Há uma segunda vertente de contactos e angariação de ofertas de trabalho,
nomeadamente através de redes informais (em particular para colocação em serviço doméstico e
restauração). Há finalmente um terceiro papel na ajuda aos processos de contratação, bem como de
acompanhamento da integração laboral e ajuda na resolução de eventuais dificuldades de adaptação de
parte a parte.
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Muitas vezes também acontece o contrário, que as entidades empregadoras não contratam alguém que não tenha
uma autorização de residência válida. Muitos estrangeiros atingidos pelo desemprego ficam assim na circunstância de
não poder renovar as suas autorizações de residência, vendo-se confrontados com uma situação de “irregularidade
circular” da qual é difícil sair.
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Os números de 2013 revelam um total de 768 atendimentos a 391 pessoas diferentes. Os portugueses
voltam a ser quem mais usa este gabinete (quase metade dos atendimentos), seguidos de brasileiros, caboverdianos e ucranianos.

Gráfico 27

Gráfico 28

O Gabinete de Emprego foi também responsável pelo funcionamento de um GIP-Gabinete de Inserção
Profissional ao longo de todo o ano no Centro. Os GIPs resultam de acordos com o IEFP, e implicam a
realização de sessões informativas variadas (medidas de apoio ao emprego, à qualificação e certificação
profissional, etc.), o ensino de TPEs-Técnicas de Procura de Emprego, a integração em formações externas,
e um valor mínimo (difícil de cumprir) de colocações de desempregados em ofertas de emprego. Apesar
das muitas pessoas que o GIP trouxe ao Centro (ver gráfico abaixo), a avaliação feita em Direção foi que o
GIP complexificou em demasia o funcionamento do Gabinete de Emprego (também pela burocracia
envolvida), afastando-o do trabalho mais focado no utente concreto, que é o que tem apresentado
melhores resultados. Decidiu-se por isso não lhe dar continuidade em 2014.

Gráfico 29

O trabalho associado ao GIP, com o consequente menor tempo para trabalhar seja os utentes seja as redes
empregadoras, parece ser parte da explicação para a redução das colocações profissionais conseguidas
este ano, que foram apenas 24 (tinham sido 53 em 2012). Mais de dois terços das colocações foram
mulheres contratadas para serviço doméstico, a maioria delas cabo-verdianas e brasileiras. É de assinalar
que a idade não foi impedimento a estas colocações, distribuídas pelas várias faixas etárias. A atenção a
esta área de trabalho, assim como a formação para a restauração e o cuidado de idosos14, são apostas que
parecem significativas em 2014. Eis na página seguinte os gráficos respetivos:
14

O serviço doméstico, o cuidado de idosos e a restauração são curiosamente as mesmas apostas que em Espanha
instituições congéneres à nossa estão a realizar, pois são áreas em que a formação não é complicada e a escolaridade
exigida é baixa. Quanto à construção civil, tradicional recurso de empregabilidade de homens com baixa formação,
não parece que venha a ser setor em retoma económica nos próximos tempos.
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Gráfico 30

Gráfico 31

Gráfico 32

Gráfico 33
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Formação em culinária

5. Atividades, formações e outras ações pontuais
A dimensão formativa e comunitária da vida no Centro organiza-se à volta de 3 tipos de atividades. Há as
formações sobre temas específicos, dadas por elementos da equipa técnica ou por colaboração com outras
instituições. Existem as atividades, de carácter regular e dadas por voluntários. E há finalmente acções
pontuais, de carater lúdico e/ou celebrativo.
a) Formações
O Plano de Atividades para 2013 previa um conjunto de formações distribuídas ao longo do ano. O
programa foi sendo seguido ao longo do primeiro semestre do ano (formação em RSI, questões da
imigração, organização habitacional, tuberculose e DST-Doenças Sexualmente Transmissíveis). No Verão
percebeu-se que seria mais útil criar um “ciclo de formações” de 4 meses, com uma formação diferente
cada 15 dias (durante uma tarde), pois assim se garante que qualquer utente com PV passará em 4 meses
por todas elas, sem que seja relevante a data em que entra no “ciclo”. Cada ciclo de formação foi
organizado com as seguintes formações:
 Organização Habitacional
 Organização do Tempo e Economia Doméstica
 Técnicas de Procura de Emprego e Apresentação Pessoal
 Mitos e Factos sobre Imigração
 RSI e Direitos e Deveres de Cidadania
 Questões de saúde e higiene pessoal
Neste ciclo está prevista a inclusão de outras ofertas formativas que forem surgindo de instituições
parcerias (Centros de Saúde, Vida Norte, etc.), e que muitas vezes vêm completar as nossas.
O ciclo começou no início de Novembro com os utentes internos e alguns externos, e a necessidade de
assistência às formações é elemento constituinte do PV.
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b) Atividades
Desde há anos que o Centro tem atividades regulares dadas por voluntários, tendo-se decidido também no
Verão que a frequência de pelo menos duas delas deve fazer parte integrante do PV. Eis a lista no final de
2013, e o número de utentes que nelas foram participando ao longo do ano:









Português (2 vezes por semana; níveis Alfabetização, Leitura e Escrita, A1 e A2)
Inglês (2 vezes por semana)
Informática (2 vezes por semana)
Música (semanal)
Tai-chi (semanal)
30 min com Deus (mensal)
Culinária (semanal)
Cine-forum (mensal)

Gráfico 34

A maioria destas atividades têm em comum os objetivos de formar na área em questão (a nível de
competências profissionais ou pessoais), desenvolver a capacidade de relação com os outros participantes,
e colocar os utentes numa dinâmica de ocupação do tempo livre e de descoberta de capacidade pessoais
novas.
c) Outras ações
Houve também ao longo do ano um conjunto de ações pontuais com os utentes internos e externos,
assinalando datas importantes do calendário. Foi o caso do Dia do Pai (19.Mar), Dia Internacional contra a
Discriminação Racial (21.Mar), Dia da Mãe (7.Mai), e o Dia do Ambiente (5.Jun). Foram também realizados
almoços temáticos nacionais (muito do agrado dos utentes), com pratos típicos do país em questão:
Moçambique, Nigéria, Brasil, São Tomé e Príncipe, Quirguistão.
Com o objetivo de juntar utentes, voluntários, equipa, corpos sociais e amigos, tivemos celebrações e
lanches/jantares por várias ocasiões: Dia de São Cirilo (14.Fev), Páscoa (4.Abr), Festa dos Santos (20.Jun) e
Lanche de Natal (24.Dez). Estes foram momentos privilegiados de união à volta do projeto, ligando (com
agrado de uns e de outros) vidas e mundos que nem sempre se cruzam.
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Lavandaria do Centro São Cirilo

6. Serviços de proximidade
Ainda que o foco da missão do Centro não seja o apoio assistencial, desde o início se pensou disponibilizar
um conjunto de chamados “serviços de proximidade”. São estes serviços o banco de roupa, o balneário
masculino e feminino, e o serviço de lavandaria.
a) Balneário
O balneário está disponível todas as manhãs dos dias úteis, e tem sido usado nomeadamente por semabrigo ou pessoas alojadas em instalações precárias, que ali vão tomar o seu banho diário. O balneário teve
durante o ano de 2013 um total de 220 utilizações. É um número muito pouco expressivo (menos de 1
utilização por dia), mas útil a quem a ele recorre pela inexistência de outro serviço semelhante nas
proximidades. Também alguns dos utilizadores de outros serviços do Centro recorrem ao balneário, sendo
este serviço por vezes elemento importante do começo da mudança.
b) Serviço de lavandaria
A situação da lavandaria é algo semelhante à do balneário, com 139 utilizações (entrega semanal de roupa
para lavar) no ano 2013. Os seus utilizadores são também sem-abrigo ou famílias em alojamento precário.
c) Banco de roupa
O banco de roupa está instalado na cave do edifício, funciona uma manhã por semana e está a cargo de um
grupo de voluntárias que desde há anos asseguram o seu impecável funcionamento (desde a seleção do
que ainda é aproveitável, à catalogação e arrumação no espaço disponível). Tem uma frequência de
procura de 5/6 famílias por semana.
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Encontro Geral de Voluntários, Outubro 2013

7. Voluntários
Os voluntários são presença essencial na missão do Centro, dedicando-se com empenho a tarefas muito
variadas e complementares ao trabalho da equipa. Foi este ano (após o Verão) que uma voluntária dos
primeiros tempos foi convidada a desenvolver uma Coordenação de Voluntários, com a função de
acolher/mostrar o Centro a todos os novos interessados e de ir mantendo o contato e a comunicação
dentro do grupo. Esta foi outra boa aposta ganha no ano. No final de 2013 colaboravam com o Centro 44
voluntários regulares, distribuídos pelas seguintes tarefas:









Recolha de alimentos em fim de prazo nos Pingo Doce que apoiam o Centro (cf. Cap. 3): 11
voluntários.
Responsáveis por algum tipo de atividade (cf. Cap. 5): 10 voluntários.
Grupo de voluntariado FAS Imigrantes (do CREU), que almoça e organiza regularmente passeios pela
cidade para os utentes do Centro: 7 voluntários.
Apadrinhamento de utente: 3 voluntários.
Composição dos cabazes familiares a partir dos alimentos chegados dos Pingo Doce: 3 voluntárias.
Banco de Roupa (Cf. Cap.6): 3 voluntárias.
Gabinete médico: 2 voluntárias.
Outras tarefas: 4 voluntários.

Deste conjunto seria de destacar, em primeiro lugar, as 2 médicas voluntárias do Gabinete Médico, que dão
resposta a variadas situações clínicas de utentes internos, externos e outros, evitando assim as deslocações
e gastos associados. Tem sido também através delas que se tem conseguido ofertas de medicamentos úteis
ao Centro.
Cabe por outro lado uma referência ao apadrinhamento, que começou igualmente depois do Verão e cujos
resultados têm sido francamente animadores. Trata-se de um apadrinhamento de amizade, não
económico, onde o “mentor” possa ajudar o apadrinhado no acompanhamento informal e próximo do seu
percurso.
A nível de voluntariado ocasional, o início de 2013 assistiu à transformação dos espaços comuns do Centro,
pela ação voluntária de duas pessoas ligadas ao Creu. O seu trabalho consistiu em angariar mobiliário em
segunda mão que depois restauraram, complementando-o com várias peças oferecidas pelo IKEA.
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Dezembro viu também acontecer no Centro, como já vai sendo hábito, a Venda de Natal, com os seus
variados “postos de venda” e a colaboração e visita de muitos voluntários e amigos. A coordenação eficaz e
dedicada desta venda tem estado a cargo de uma antiga Curadora e amiga do Centro.
Há também que falar das 2 campanhas de angariação de produtos em supermercado do Pingo Doce, que o
Centro realizou em Maio e Novembro. Nestas campanhas costumam colaborar elementos dos Corpos
Sociais e suas famílias, amigos de voluntários, outras pessoas que se sentem próximas do nosso trabalho,
etc. Resulta animador ver como, pouco a pouco, pessoas mais afastadas vão conhecendo o Centro, e
encontrando formas diversas de colaborar quando a ocasião se proporciona.
Uma palavra final para a relação privilegiada que o Centro tem com alguns outros grupos de voluntariado
na cidade, nomeadamente com o FAS Rondas (grupo de voluntariado do Creu ao qual pertence o FAS
Imigrantes), a Foste Visitar-me (visitadores de prisões que reencaminham alguns utentes para o Centro) e
os Bebés de São João (apoio a mães grávidas sem recursos no Hospital de São João). A nível nacional, foi
em 2013 que começou a colaboração institucional com o Voluntariado da Fundação EDP, com efeitos
práticos a nível do site, campanhas no Pingo Doce e outras.
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Formação sobre Violência de Género,
dada pela Vida Norte nas instalações do Centro

8. Parcerias e redes
No trabalho de auscultação de outros “atores sociais” que foi feito pelo Grupo de Planeamento Estratégico
no inicio do ano, uma das questões mais apontadas da realidade social do Porto foi a necessidade das
instituições trabalharem mais em parceria e em rede. São essas parcerias e redes que permitem partilhar
recursos, aprender com as boas práticas e intuições de uns e de outros, e colaborar cada vez mais
eficazmente em conjunto para resolver as questões sociais que, pela sua dimensão e complexidade, não
podem ser resolvidas por uma só instituição. Neste sentido 2013 foi também ano de continuar e potenciar
as parcerias existentes formais e informais, com efeitos financeiros e/ou de utilidade prática para a vida do
Centro e dos seus utentes.
Quanto às redes de ação social, o Centro tem estado desde a sua fundação presente na rede NPISA,
anteriormente explicada. E em Dezembro entrou para o CLASP – Conselho Local de Ação Social do Porto,
liderado pela Fundação Porto Social (que se encarrega de toda a ação social da Câmara Municipal do
Porto). Está igualmente presente na CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e na
UDIPSS – União Distrital das IPSS do Porto. E articula com a OIM – Organização Internacional de Migrações
no caso dos utentes com projeto de retorno voluntário.
A nível de financiamento, destaca-se em 2013 os acordos existentes com a Segurança Social (acordo de
“comunidade de inserção”), o ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (que
financiou 2 meios-gabinetes do Centro) e o IEFP (financiador do GIP).
Por parte das associações de imigrantes, há uma relação de grande proximidade com 2 associações de
dimensão significativa no grande Porto: a MaisBrasil, assoc. de imigrantes brasileiros, e a Associação
Amizade, de imigrantes de Leste. Houve também alguma colaboração esporádica com a Associação de
Estudantes de São Tomé no Porto.
Também a capacitação da equipa tem ganho com algumas parcerias, seja a nível formal (como é o caso da
Entreajuda, que organiza formações para técnicos do Terceiro Sector), seja a nível informal (duas
formações em 2013, uma sobre “Relações Interpessoais” com um jesuíta, e a outra sobre “Processos de
Tomada de Decisão”, com uma equipa da Universidade Católica do Porto)
2013 viu também nascer algumas parcerias com instituições universitárias para a realização de estágios
curriculares, e algum mais se prevê em 2014. Esteve no Centro durante alguns meses uma estagiária do
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curso de Gestão de Recursos Humanos do ISLA. Estes estágios são de utilidade para quem os faz, pela
aprendizagem em contexto de trabalho, e para o Centro, pela colaboração prestada e visões novas que
aporta.
Finalmente, a nível de bens, serviços e outras colaborações, eis a lista de várias outras instituições
parceiras e doadoras em 2013:
 Amenities 62 – Oferta de produtos de higiene pessoal.
 Banco Alimentar contra a Fome – Doação de alimentos para uso da casa e para distribuição pelas
famílias apoiadas (o Centro tem o estatuto de “instituição mista”).
 CAD Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce de HIV – Ações de sensibilização.
 CDP Centro de Diagnóstico Pneumatológico – Colaboração no rastreio da tuberculose.
 Centro de Saúde Aníbal Cunha e da Carvalhosa – Inscrição dos utentes apoiados pelo Centro, apoio em
material médico descartável, e ações de sensibilização.
 Colégio Liverpool – Facilitação na escolarização de menores acolhidos no Centro.
 Cruz Vermelha – Doação de géneros variados.
 DMP+ASO – Inicio da colaboração para o processo de reestruturação da comunicação & imagem do
Centro.
 Domus Social – Facilitação do processo de atribuição de habitação social.
 Espaço Jovem (Maternidade Júlio Dinis) – Facilitação na marcação de consultas e disponibilização de
material contracetivo.
 Farmácia Boavista – Apoio em medicamentos e descontos.
 Henkel Portugal – Oferta de produtos de limpeza.
 Infantário “Miminho” – Integração de menores acolhidos pelo Centro.
 Junta de Freguesia de Cedofeita – Facilitação no uso de equipamentos da freguesia.
 Lusitânia Seguros – Doação dos seguros do edifício, de trabalho, de utentes e de voluntários.
 Médicos do Mundo – Doação de medicamentos
 Nomeiodonada (Hospital de Santo António) – Doação de alimentos lácteos.
 Microsoft – Doação de licenças de software.
 Mundo a Sorrir – Apoio em consultas de estomatologia e implementação de próteses dentárias.
 Odimar Domingues (cabeleireiro) – Doação de corte de cabelo gratuito a utentes.
 PrestoPizza – Colaboração na contratação de utentes para serviços de restauração.
 Pingo Doce – Doação de géneros alimentares, para utilização na alimentação do Centro e para doação
às famílias apoiadas em cabazes.
 Portugal Telecom – Inclusão do Centro no Catálogo de Pontos Solidários.
 Vida Norte – Disponibilização de enxovais de bebé e realização de ações de sensibilização no Centro.
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Quadro de São Cirilo, pintado por utentes, voluntários, equipa e amigos
Dia de São Cirilo, 14 de Fevereiro 2014

Nota final
E chegámos ao fim do relato do que mais importante se passou no Centro em 2013. Apesar dos muitos
gráficos e números apresentados neste relatório, não podemos esquecer que por detrás de cada um deles
há uma história de vida, alguém que veio à procura de ajuda, desejos e aspirações legítimas a tentar ser
cumpridas. Foram 1514 as pessoas que passaram pelo Centro em 2013. E para muitas a ação do Centro
provocou diferença no reacender da esperança e em mudanças concretas nas suas vidas, como referem
alguns dos textos de agradecimento que nos foram deixando.
Quanto ao crescimento do projeto, 2013 foi o ano de uma avaliação aprofundada e do começo da
passagem para uma outra fase, procurando alcançar maior estabilidade e maior foco na missão. Esse é
trabalho a ser continuado em 2014.
A última palavra, mais pessoal e em nome da Direção, é sempre para a gratidão, pois todo o trabalho
descrito nas páginas anteriores só foi possível pela ação de muitos.
Obrigado à equipa de 2013, em particular à Maria, à Helena e à Camila, por todo o empenho nas
circunstâncias exigentes que o Centro ainda atravessa.
Obrigado a todos os voluntários, pela entrega sempre generosa e muitas vezes escondida.
Obrigado a quem colaborou com a missão do Centro das mais variadas formas, oferecendo tempo,
trabalho, dinheiro ou mesmo a simples presença nalguma atividade da casa.
Obrigado aos utentes, pela confiança e simplicidade, que mesmo sem o saberem (e como é fácil esquecêlo!) nos enriquece também a todos.
Obrigado aos Corpos Sociais, pela fidelidade ao projeto desde a primeira hora, no meio dos muitos outros
afazeres.
E obrigado, finalmente, a quem percebeu que o Senhor o chama a continuar presente em 2014. Há ainda
muito trabalho pela frente, mas se o projeto é d’Ele (e de São Cirilo, o santo com uma dedicação incansável
aos “povos de fora”),então a luz para o discernimento e a força para o pôr em prática não nos faltará.
Porto, 23 de Abril 2014
P. Filipe Martins sj
(Presidente da Direção)
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O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2013,
procede à compilação das divulgações que a Instituição considera que devem ser relatadas,
face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF. Todos os
valores encontram-se em Euros, exceto quando expressamente indicado de outra forma.

1. Identificação da Empresa
Designação da entidade: Centro Comunitário São Cirilo
Sede social: Rua Barão de Forrester, nº966, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.
Natureza da atividade: O CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO é uma fundação criada
pela Província Portuguesa da Companhia de Jesus como instituição particular de
solidariedade social (IPSS), ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese
do Porto e reconhecida pela Segurança Social em Maio de 2003. O Centro propõese contribuir para a progressiva promoção, autonomia, qualificação profissional e
inserção social do cidadão, com prioridade para os imigrantes e suas famílias em
situação de risco de exclusão e vulnerabilidade humana e social, bem assim como
os mais carenciados da cidade do Porto, tudo em colaboração com os serviços
públicos competentes e as instituições particulares, num espírito de solidariedade
humana cristã e social.

O Centro oferece um serviço de Alojamento Temporário e de apoio permanente
incluindo dormida e alimentação, por um período limitado de tempo, visando tudo
a reintegração na vida ativa através de um programa de inserção social. Tem em
funcionamento um conjunto de gabinetes de apoio médico, jurídico, apoio social,
psicológico, de emprego e empreendedorismo. Oferece ainda aulas de língua
portuguesa, informática e outras formações.
CAE: 87902 – Atividades de Apoio Social.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações
financeiras

2.1. Referencial Contabilístico
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas
que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como
fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações

1
Anexo Demonstrações Financeiras 2013

Centro Comunitário São Cirilo

Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas
Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).
Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são
aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de
Contabilidade adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards
Board (IASB) e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

2.2. Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas com um período de reporte
coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da Empresa e
no regime do acréscimo, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos
de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, utilizando os
modelos das demonstrações financeiras previstos no artigo 1º da Portaria nº 986/2009, de
7 de Setembro, designadamente o balanço e a demonstração dos resultados por naturezas.

2.3. Derrogação das disposições do SNC
Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas
quaisquer disposições do Sistema de Normalização Contabilística que tenham produzido
efeitos materialmente relevantes e que pudessem por em causa a imagem verdadeira e
apropriada que devem transmitir aquelas informações financeiras.

3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.
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3.1. Activos Fixos Tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das
quotas constantes, de uma forma consistente de período para período, e em conformidade
com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As despesas com reparação e manutenção destes activos, que não aumentem a sua vida
útil, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data
de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos
valias.

3.2. Activos Financeiros
3.2.1. Clientes e outras contas a receber

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do
juro efectivo), diminuído de eventuais perdas de imparidade, de modo a que as mesmas
reflictam o seu valor realizável líquido.
As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem,
objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não
será recebido.
São reconhecidos em devedores por acréscimos de rendimentos todos os rendimentos que
devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação
vinculativa, cuja receita só venha a ocorrer em períodos posteriores.
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3.2.2. Caixa e depósitos bancários

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. Se o seu vencimento for inferior a
12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso contrário, e ainda quando existam
limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo não
corrente. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, com
expressão no “passivo corrente”.

3.3. Estado e Outros Entes Públicos
Nesta conta são registados os impostos ou taxas a pagar ou a receber do Estado, das
Autarquias Locais e de outros entes públicos.

3.4. Diferimentos Activos e Passivos
Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não é
adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas
que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.

3.5. Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual da
transacção, independentemente da forma legal que assumam.
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma
obrigação contratual de a sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou
outro activo financeiro. Os passivos financeiros são registados inicialmente ao custo,
deduzido dos custos de transacção incorridos, e, subsequentemente, ao custo amortizado,
com base no método do juro efectivo.

3.5.1. Fornecedores e outras contas a pagar
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As dívidas a terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que
é substancialmente equivalente ao seu justo valor. O seu desreconhecimento só ocorre
quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando
tiver havido lugar a liquidação ou cancelamento das dívidas.
São reconhecidos em credores por acréscimos de gastos todos os gastos que devam ser
reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja
despesa só venha a ocorrer em períodos posteriores.
3.6. Passivos financeiros
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários,ordenados, complementos
de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de
produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos
para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo orgão
de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de
acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, e eventuais
participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha a decorrer
dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do período.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no
período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do
reconhecimento de um passivo que se extingue com o respectivo pagamento.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias, vencese em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo
que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto
prazo.
Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da
Empresa, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que
ocorrerem.
Durante o exercício de 2013, o número médio de pessoal ao serviço da Instituição foi de 11
pessoas.
Durante este ano existiu trabalho voluntariado.
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3.7. Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações
adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar
a ajustamentos") são reflectidos nas demonstrações financeiras da Associação. Os eventos
após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do
balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

3.8. Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade
das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de
acordo com princípios contabilísticos geralmente aceite em Portugal.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afectem o valor dos activos e passivos
existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações
financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e
em depósitos bancários:

Contas

Saldo Final

Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total caixa e depósitos bancários

25,43 €
1.553,42€
0,00 €
1.578,85€

Saldo Inicial
216,67€
4.999,18€
0,00 €
5.215,85 €
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4.2. Comentário do presidente sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus
equivalentes que não estão disponíveis para uso:
Não existem saldos bancários cativos, dados como garantia.

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:

Vida útil

Vida útil

2013

2012

Edíficios e outras construções

6-50

6-50

Equipamento Básico

4-6

4-6

3-6

3-6

Activos Tangíveis

Equipamento Administrativo
Outros activos fixos tangiveis

4

4

As despesas com reparação e manutenção destes ativos, que não aumentem a sua vida
útil, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

5.2. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período
bem como a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período
que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações.
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ACTIVO BRUTO:
Rubrica
Activos Fixos Tangíveis

Saldo Inicial

 Terrenos e recursos naturais
 Edifícios outras construções
 Equipamento Básico
 Equipamento administrativo
 Outros activos fixos tangíveis

756.000,00
1.435.034,30
40.261,12
10.197,01
5.785,54

2.247.277,97

Aumentos

Alien/Reg

Saldo Final

756.000,00
1.435.805,50
40.261,12
12.712,01
5.785,54

771,20
2.515,00

3.286,20

2.250.564,17

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES:
Rubrica

Saldo Inicial

Aumentos

Alien/Reg

Saldo Final

99.768,31
32.810,53
6.361,70
4.456,63

29.889,21
6.227,57
1.906,76
442,97

129.657,52
39.038,10
8.268,46
4.899,60

143.397,17
2.103.880,80

38.466,51

181.863,68
2.068.700,49

Depreciações de Activos Fixos
Tangíveis
 Terrenos e recursos aturais
 Edifícios outras construções
 Equipamento Básico
 Equipamento
administrativo
 Outros activos fixos
tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA
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5.3. Não existem ativos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de
passivos;
5.4. Não existem quaisquer compromissos contratuais para a aquisição de ativos fixos
tangíveis.

6. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

6.1.

Efeitos nos períodos, anterior, corrente e futuros decorrentes de alterações de

políticas contabilísticas, estimativas e correções de erros:
Uma vez que no período não houve nenhuma alteração às politicas contablisticas, ou às
estimativas contabilisticas, as divulgações requeridas pela presente Nota não são aplicáveis.

7. Acontecimentos após a data do balanço

7.1. Acontecimentos após a data do balanço:
Não foram recebidas quaisquer informações após a data do balanço acerca de condições
que existiam à data do balanço, nem se verificaram quaisquer acontecimentos após a data
do balanço.

8. Instrumentos financeiros

8.1. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, mensurados ao custo ou
custo amortizado, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados,
conforme quadro seguinte:
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2013
Mensurados
ao custo

Descrição

2012

Imparidade
acumulada

Mensurados
ao custo

Imparidade
acumulada

Activos financeiros:
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos

-

-

-

-

44,30

-

44,30

-

9.372,11

-

2.338,68

-

65,72

Caixa e Depósitos bancários

243,54

1.578,85

-

5.215,85

-

360.500,00

-

431.500,00

-

5.468,59

-

4.285,33

-

867.336,65

-

884.805,48

-

Passivos financeiros:
Financiamento Obtidos
Diferimentos
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

9. Divulgações exigidas por diplomas legais

9.1. Informação por atividade económica:
A actividade da Empresa resulta na sua totalidade de operações inseridas no CAE (Rev . 3)87902 – Atividades de Apoio Social.

9.2. Outras divulgações exigidas por diploma legal


O Presidente informa que a Instiuição não apresenta dívidas ao Estado em
situação de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Novembro.



Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91, de 17 de
Outubro, o

Presidente informa que a situação da Instituição perante a

Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente
estipulados.

10. Outras Informações

10.1.

Estado e outros entes públicos
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O detalhe da rubrica do “Estado e Outros Entes Públicos” em 31 de Dezembro de 2013 é o
seguinte:

Descrição

2013

Imposto s/Rendimento das Pessoas Colectivas

44,30 €

Retenção IRC

0,00€

44,30 €
0,00€

Imposto s/Valor Acrescentado

0,00 €

0,00 €

TOTAL DO ACTIVO

44,30 €

44,30 €

Retenções na fonte

1.585,26 €

907,00 €

Contribuições para a Segurança Social

3.883,33 €

3.378,33 €

0,00 €

0,00 €

5.468,59 €

4.285,33€

Imposto s/Rendimento das Pessoas Colectivas
TOTAL DO PASSIVO

10.2.

2012

Decomposição de Fornecimentos e Serviços Externos
Descrição





















Subcontratos
Material Escritório
Trabalhos Especializados
Conservação e reparação
Encargos de saúde utentes
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Despesas de representação
Comunicação
Deslocação e estadas
Ferramentas e Utensilios
Livros e Documentação técnica
Limpeza e Higiene
Outros serviços
Outros materiais
Rouparia
Energia e fluidos
Seguros
Transporte pessoal
Honorários

2013

2012

1.355,67€
950,69€
4.728,78€
487,38€
592,16€
284,85€
6,10€
0,00€
4.186,13€
319,35€
562,10€
61,50€
3.131,37€
835,75€
1.180,52€
0,00€
0,00€
18.177,93€
1.009,81€
108,75€
-

1.131,90€
997,58€
3.739,70€
248,74€
305,39€
267,71€
184,38€
42,00€
4.837,49€
210,99€
5,75€
61,50€
2.276,17€
145,30€
367,72€
452,55€
18,00€
11.672,98€
202,77€
-

37.978,84€

27.168,62€
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10.3.

Gastos com pessoal
Descrição






10.4.

2012

141.945.84€
29.644,46€
2.386,42€
831,54€
3.058,25€

139.450,88€
28.321,08€
1.247,16€
216,18€
3.189,84€

177.866,51€

172.425,14€

2013

2012

Outros

862,08 €
1.663,81 €

1.650,15€
893,59 €

TOTAL

2.525,89 €

2.543,74 €

2013

2012

Remunerações pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos
Seguros acidentes trabalho
Indemnização

Outros gastos e perdas

Descrição
Impostos

10.5.

2013

Juros e gastos similares suportados

Descrição
Juros suportados
Outros gastos de financiamento

20.628,20€
1.547,25 €

24.631,97 €
1.226,58 €

TOTAL

22.175,45 €

25.858,55 €

O Técnico de Contas

O Presidente
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (modelo para ESNL)

RÚBRICAS

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

DATAS
31 DEZ 2013

31 DEZ 2012

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0
0
0
0
0
0

2 068 700,49

2 103 880,80

2 068 700,49

2 103 880,80

44,30

44,30

9 372,11
65,72

2 338,68
243,54

1 578,85
11 060,98
2 079 761,47

5 215,85
7 842,37
2 111 723,17

429 149,65

429 129,86

352 891,35
64 415,23
846 456,23

361 982,71
19,79
791 132,36

5 468,59

4 285,33

360 500,00

431 500,00

867 336,65

884 805,48

1 233 305,24
1 233 305,24
2 079 761,47

1 320 590,81
1 320 590,81
2 111 723,17

Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total do activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital

0
0
0
0
0
0

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Provisões especificas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

0
0
0
0

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

0
0
0
0
0
0
0
0

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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Centro Comunitário São Cirilo
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Provisões especificas (aumentos/reduções)
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Outras imparidade (perdas / reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Resultado antes de depreciações, gastos de financimento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

0

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

0
0
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

PERÍODOS
2012

2 296,45
427 377,45

950,13
341 893,22

-96 067,83
-37 978,84
-177 866,51

-85 122,95
-27 168,62
-172 425,14

9 822,36
-2 525,89

9 956,16
-2 543,74

125 057,19

65 539,06

-38 466,51

-39 623,20

86 590,68

25 915,86

-22 175,45

-25 858,55

64 415,23

57,31

64 415,23

-37,52
19,79

0
Resultado líquido do período

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
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