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Centro Comunitário São Cirilo

Plano de atividades 2014
Prefácio
Eis o Plano de Atividades para 2014 do Centro Comunitário São Cirilo, que começa já o seu quinto ano de
existência (e tendo muitos mais de sonho e de planificação). Conta a história que tudo começou com
alguns encontros e conversas entre o P. António Vaz Pinto e um grupo de “leigos inacianos” do Porto,
empenhados e atentos à realidade dos mais frágeis na cidade (sobretudo imigrantes, naquele tempo). Do
sonho passou-se à planificação, e à construção do bonito edifício. No início de 2010, e mesmo sem estarem
reunidas as condições ideais, a Dra. Maria Pinheiro Torres e um grupo valoroso de técnicas e colaboradores
lançou-se à aventura de abrir as portas (passando a incluir também pessoas e famílias portuguesas). E
agora, depois dos “tempos heroicos” típicos de todos os começos, o Centro prepara-se para uma nova fase,
potenciando o bem já feito e tentando melhorar o melhorável.
Tem “graça” que os planos de atividades sejam sempre apresentados nesta altura do ano, tempo de fim e
de recomeço, tempo de Advento e de acolhimento de Deus que de novo marca presença. E a “graça” que
Ele nos traz, a paz e a alegria de um mundo mais justo e mais fraterno, nunca é “dom caído do céu” sem
que façamos nada, mas “missão a ser posta em prática”, entregue ao empenho e ao esforço de todos.
Curioso Deus é o nosso, que em vez de descanso nos oferece trabalho! São ainda muitos e exigentes os
desafios para 2014. Mas partimos para ele confiados. Confiados no empenho e na ajuda de tanta gente que
continua a colaborar na missão do Centro (das técnicas que organizam o dia-a-dia aos voluntários que
recolhem alimentos do Pingo Doce, dos utentes agradecidos aos doadores que partilham grandes e
pequenas dádivas). E confiados n’Aquele que desde o início nos tem acompanhado. Se a obra é d’Ele,
então… mãos à obra! Boa “missão 2014” para todos!

A Direção
Dezembro 2013
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1. Projetos e áreas de intervenção
O ano de 2014 será o ano de começar a colocar em prática todo o recolhido e aprendido durante o longo e
aprofundado processo de “redefinição estratégica” levada a cabo durante 2013. Como já foi explicado e
conversado na Assembleia Geral de Abril passado, todo o primeiro semestre foi dedicado a auscultar os
agentes sociais da cidade (e até do país), sobre as necessidades ainda não cobertas e as potencialidades
para o fazer. Foram também escutados vários utentes internos e externos do Centro, a equipa técnica, o
grupo de voluntários, associações de imigrantes com quem o Centro colabora, e ainda os corpos sociais (na
referida AG e em outras conversas individuais). Não teria sido honesto não colocar em cima da mesa a
questão sobre se o Centro continua a ser necessário, e se o que está a fazer é o que é mais preciso. A
conclusão, escutados uns e outros com liberdade, foi que sim, continua (infelizmente!) a haver motivos
para a existência e a missão do Centro.
Depois do Verão, o grupo de planeamento estratégico “passou o testemunho” à Direção. Que, uma vez
examinados os vários cenários, confirmou como missão do Centro Comunitário São Cirilo “ser centro de
acolhimento/comunidade de inserção de adultos, em idade ativa, carenciados e em situação de particular
vulnerabilidade, estrangeiros ou não, com caráter transitório e que visa a sua capacitação para a
autonomia, através da construção de projetos de vida”. Ao mesmo tempo, percebeu-se que o Centro,
paralelamente à “comunidade de inserção” que alberga, se pode abrir a outras missões (qual “casa” com
várias divisões): a partilha de espaços e recursos com outras instituições (cf. Cap. 7. Parcerias e boas
práticas); o estreitamento de laços com outros movimentos e obras (nomeadamente inacianas) na cidade
(cf. Cap. 4. Voluntários e amigos); e a prestação de serviços, preferentemente de cariz social e estruturados
em torno do voluntariado, que apoiem a sua sustentabilidade económica (cf. Cap. 2. Gestão Financeira e
sustentabilidade). Estes são os grandes eixos de presente/futuro, que todo o trabalho anterior permitiu
identificar.
Em 2014, e a par da continuidade de todos os serviços atuais do Centro (o Alojamento temporário, o Apoio
em almoço e em cabazes familiares alimentares, os diversos Gabinetes de atendimento social/
jurídico/emprego/psicológico/medico, as formações1 atividades2 e eventos celebrativos3, e os Serviços de
proximidade balneário/lavandaria/banco de roupa), pretende-se insistir em duas vertentes prioritárias.
Uma delas é o reforço da vertente Emprego e Empreendedorismo, pelos elevados números de
desemprego atuais e por esta ser uma área-alvo da preocupação e dos futuros fundos do próximo quadro
comunitário “Portugal 2020”.
A outra área a apostar é o desenvolvimento e sistematização, a partir das formações já existentes, de um
bloco completo de “Formação Humana Integral”, que inclua dimensões como o autoconhecimento e as
relações humanas, a cidadania, a gestão pessoal do tempo e dos bens, e a espiritualidade (em sentido lato
e também estrito, para quem queira). Cada vez mais se percebe que as intervenções sociais em populações
1

Nos últimos meses a equipa técnica levou a cabo uma sistematização das formações dadas no Centro. De 3 em 3 meses dá-se
início a um novo ciclo de formações, a acontecer de 15 em 15 dias, seguindo a ordem Saúde – Organização habitacional – Recursos
pessoais – Emprego e Apresentação pessoal – Mitos e Factos sobre Imigração – RSI, Prestações sociais e Cidadania.
2
Estão presentemente a decorrer as seguintes atividades: inglês, informática, música, alfabetização, português I e II, tai-chi,
cozinha, costura, 30 min com Deus, e visitas culturais e recreativas. Todas elas são orientadas por voluntários do Centro. Há ainda
cinema mensal (seguido de debate) e almoços nacionais regulares, orientados pela equipa técnica.
3
Para além das formações e atividades regulares, tem vindo a ser habitual no Centro a celebração de algumas datas festivas, por
vezes aproveitando-se para juntar não só utentes e técnicos, mas também voluntários e amigos da casa. As datas já “com tradição”
são o Dia de Reis (6.Jan), o Dia de São Cirilo (14.Fev), o Dia do Pai (19.Mar), a Páscoa (este ano a 20.Abr), o dia da Mãe (a 4.Mai este
ano), o Dia do Ambiente (5.Jun), os Santos Populares, o Dia de São Martinho (11.Nov) e o Dia do Voluntariado (5.Dez).
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marginalizadas podem obter resultados temporários satisfatórios, mas que no longo prazo estão muitas
vezes votadas ao fracasso, por não se dirigem às raízes profundas do problema e do próprio ser humano. E
toda a longa tradição da espiritualidade inaciana é instrumento privilegiado para tal intervenção e
capacitação.

2. Gestão financeira e sustentabilidade
Não sendo normalmente a gestão financeira ser uma das primeiras rubricas presentes num Plano de
Atividades, neste caso não temos outra alternativa, pela situação económica ainda extremamente frágil
em que o Centro se encontra. As despesas continuam a ser superior às receitas, fruto em grande parte dos
juros da dívida de construção ainda existente e do peso relativo da estrutura de recursos humanos face aos
orçamento total do projeto. É esta situação muito preocupante que obrigou a algumas dolorosas medidas
de redução de custos, e que em 2014 terão provavelmente que continuar. Se rapidamente não se alcançar
o equilíbrio financeiro, é a própria existência do Centro que está em causa, assim com o bem que faz aos
seus muitos frequentadores. Quanto ao orçamento para 2014, foi feito num cenário de continuidade, e
continua por isso a ser negativo. O esforço tendente ao equilíbrio deverá assim passar por algumas
medidas urgentes, na linha do apresentado a seguir.
A primeira será a candidatura a novos projetos, que permitam enquadrar a missão do Centro com a
imprescindível disponibilização de fundos por parte de entidades financiadoras. Estão nesta linha a
candidatura a fundos comunitários do novo “pacote Portugal 2020” e ao novo programa de financiamento
do ACIDI (prestes a abrir). Ter-se-á também que procurar novos financiadores, nomeadamente fundações e
fundos privados, que permitam complementar o financiamento público do Centro. Parte destas
candidaturas deverão ser em conjunto com outras entidades, o que permite sempre credibilizar e solidificar
os projetos (em estudo está uma candidatura conjunta com o JRS – Jesuit Refugee Service Portugal, que
pode a médio prazo revelar-se um parceiro privilegiado do Centro, pela comum matriz inaciana e área de
intervenção).
Os próprios espaços do Centro podem revelar-se no futuro fontes possíveis de receita, pelo aluguer de
lugares de garagem (já em fase de implementação) e das áreas comuns para formações e eventos pontuais.
Estudar-se-á também a possibilidade de algum tipo de “prestação de serviços”, preferencialmente na área
social (p.e. apoio domiciliário a idosos, lavandaria/cozinha para fora, etc.), que seja ao mesmo tempo
geradora de receitas e formativa para os utentes do Centro.
Finalmente, também na área de angariação de fundos e apoios pro bono pode haver margem para
crescimento. Há já muitos amigos da casa que contribuem com donativos, muitos deles com generosidade,
e os estatutos preveem uma “Liga de Amigos” que chegou a ser lançada. É de confiar que mais gente
poderá ser mobilizada e cativada para a causa do Centro. Os alimentos que vários supermercados Pingo
Doce da zona oferecem (recolhidos quase sempre por voluntários) são essenciais para o dia-a-dia do
Centro. Existem ainda muitas outras ajudas em géneros (seguros, licenças de programas informáticos,
produtos de higiene e limpeza, etc.), conseguidas com muito mérito desde a abertura da casa, que devem
ser mantidas e se possível aumentadas.
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3. Gestão e funcionamento da equipa
Como explicado anteriormente, a situação financeira muito difícil do Centro já obrigou, e provavelmente
ainda obrigará, a alguns ajustes e adaptações a nível da equipa. Tem sido um lenitivo o recurso a medidas
de apoio ao emprego do IEFP, às quais continuará a ser dada muita atenção. Não é nem de perto nem de
longe a situação ideal, mas não parece haver alternativa nesta fase.
Quanto ao funcionamento, desde há meses que a equipa se tem dedicado, nas suas reuniões semanais, a
sistematizar os procedimentos e a melhorar todo o registo de informação do Centro. Este esforço deverá
continuar, e o “manual de procedimentos” daí resultante tornar-se-á um útil instrumento de trabalho e de
constante aperfeiçoamento do funcionamento da casa. Tem-se crescido também na capacidade de
avaliação e de aprendizagem com os erros, e a criação de espaços de transparência e de diálogo dentro da
equipa é também um desafio constante ao qual estar atento.
É também importante pôr em pratica um sistema de auto e de heteroavaliação de cada elemento da
equipa, com o objetivo de que cada um seja agente da sua própria melhoria, no desempenho e na
contribuição para a comum missão do Centro. É inegável a generosidade e esforço da equipa nestes
primeiros anos de vida do Centro, da diretora técnica aos ajudantes de lar, e todo o conseguido a eles se
deve. Sistematizar a avaliação de desempenho regular é o passo seguinte que permite continuar nessa
lógica.
Finalmente, a equipa teria muitíssimo a ganhar se se conseguisse implementar uma dinâmica de
aproximação às ferramentas inacianas de olhar (análise critica da realidade) – acompanhar (espiritualidade
da inclusão) – servir (o trabalho como missão) – defender (dimensão publica de alerta e sensibilização para
as desigualdades). Este é aliás um campo ainda muito pouco trabalhado em todas as obras jesuítas
portuguesas, e no qual nuestros hermanos jesuítas españoles têm amplo historial e experiência. É de prever
que algo de embrionário nesta área se possa ir já fazendo em 2014.

4. Corpos sociais e governança
O ano de 2013 viu a saída de alguns Curadores, por variados motivos sempre justificados, que não foram
substituídos devido à fase de redefinição do Centro. As saídas pertencem à vida normal em qualquer
instituição, num mundo onde os ritmos e as disponibilidades são cada vez mais atribulados e instáveis. Em
2014 continuar-se-á a aproximação e o pedido de envolvimento aos Curadores, na linha do ano transato.
Há outras pessoas que se têm sentido identificadas com a missão do Centro, e é de prever alguma nova
entrada para o corpo dos Curadores.
Também a Direção está ainda à procura da sua forma ideal de funcionamento, capaz de equilibrar a
proximidade operativa com a distância estratégica. Não seria de excluir um futuro funcionamento em que
houvesse um núcleo mais executivo, assumindo determinados pelouros do Centro, e uma Direção algo
mais alargada e com missão eminentemente estratégica. Esta será também questão a estudar em 2014.
Quanto ao Conselho Fiscal, é muito positiva a sua aproximação e apoio vigilante à Direção, e os encontros
tenderão a ganhar periodicidade regular.
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Uma vez redefinido o rumo do Centro, o relançamento em 2014 deverá permitir a elaboração de um
Planeamento estratégico claro e passado a escrito para os próximos anos, com a sua visão, missão, valores
e objetivos. Será de grande vantagem que todos, dos Corpos sociais à equipa técnica, voluntários e utentes,
nele possam participar.

5. Voluntários e amigos
Desde a abertura do Centro que os voluntários têm sido elemento essencial da sua missão, e a eles se deve
muito do Bem feito pela casa. Embora com algumas exceções, nos primeiros anos os voluntários
centraram-se sobretudo na recolha de alimentos do Pingo Doce, na elaboração de cabazes familiares e nas
atividades de formação variada. No outono de 2013 deu-se inicio à experiência de “apadrinhamento” de
utentes por parte de voluntários, aproximação e cultivo de uma amizade que muitas vezes é de grande
ajuda para quem não a tem. A experiência é ainda recente, mas os primeiros sinais indicam que é para
continuar. Fruto de uma boa experiência no Gabinete de Emprego, seria possivelmente de explorar a
colaboração de voluntários nos restantes gabinetes, coordenados pela técnica respetiva. Há ainda outras
áreas do Centro nas quais a presença de voluntários poderia ser boa.
Também há poucos meses “tomou posse” uma nova Coordenadora de voluntários, e a sua generosidade e
empenho tem permitido uma receção acolhedora e motivadora a quem se aproxima para conhecer o
Centro e eventualmente ajudar numa das áreas de voluntariado. O crescimento no numero de voluntários
deverá ser acompanhado pela realização de encontros regulares de voluntários entre si e com os utentes e
a equipa, de forma a todos crescerem num saudável “sentido de corpo” que une e entusiasma à volta da
mesma missão.
O Centro tem também muito a ganhar com a aproximação e presença na “comunidade inaciana do
Porto”, até pelo muito carinho e ajuda que outras obras e movimentos (de voluntariado e não só) lhe
dedicam. Faz também muito sentido que os espaços e potencialidades da casa estejam ao serviço desta
comunidade, de forma a gerar sinergias, partilha e interajuda entre todos.
Há finalmente bastante potencial na parceria que o Centro estabeleceu com o voluntariado empresarial da
EDP, que tem a virtude de disponibilizar voluntários empenhados e ativos em áreas mais especializadas,
inclusive durante o seu horário de trabalho.

6. Imagem e comunicação externa
No meio do muito trabalho próprio destes anos iniciais, a parte da comunicação foi naturalmente das que
menos avançou. A atividade no Facebook do Centro tem sido levada a cabo por uma das técnicas, tendo o
site original, com alguma informação sobre a casa, sido feito por um familiar de outra. É agora chegado o
tempo de apostar nesta área, sabendo que a visibilidade, a comunicação e a partilha do que faz podem
resultar em mais voluntários, mais parcerias, e mais oportunidades de serviços e de financiamento.
Há já uma agência que se ofereceu para colaborar na comunicação, e em breve se recuperará esse
contacto. Ao mesmo tempo, um grupo de alunos finalistas dos cursos de Marketing e de Programação da
Oficina (escola profissional que os jesuítas têm em Santo Tirso) estão já a trabalhar num refresh do logo e
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da imagem corporativa do Centro, a partir da qual também se fará um site de raiz com o mesmo visual.
Enquanto este trabalho decorre (deve terminar só no final de maio 2014), existe já um site provisório que
está a ser trabalhado por um voluntário da EDP, cujas novas funcionalidades devem rapidamente ficar
disponíveis.
Seria finalmente bom o começo de algum tipo de newsletter regular, capaz de dar notícias do que se vai
passando no Centro a nível de encontros, eventos externos, histórias pessoais dos utentes, etc. Uma vez
feito o boletim, o uso das novas tecnologias (mailing lists, etc.) permitirá a sua rápida divulgação,
aumentando a sensibilidade e fazendo crescer o sentido de corpo à volta das temáticas e das pessoas
concretas que são a preocupação da missão do Centro.

7. Parcerias e boas práticas
A existência de parcerias funcionais tem sido uma constante desde o início do Centro (produtos
alimentares, serviços médicos, seguros, escolarização dos menores acolhidos, etc.) Todas estas
colaborações pro bono potenciam o apoio prestado aos utentes e os próprios serviços do Centro, e são
relações a manter e a reforçar.
Há igualmente que reforçar as pertenças e a articulação com as redes a que o Centro está ligado: o NPISA Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto, o CLASP – Conselho Local de Ação Social do
Porto, etc. Existe também uma rede informal de “patroas” e empregadores que tem permitido algumas
colocações profissionais, e vai-se percebendo que estas “redes informais de confiança” são a melhor forma
de encontrar trabalho para os utentes do Centro. São por isso de cuidar e de aumentar.
Uma outra rede é a rede informal das obras e das comunidades inacianas em Portugal, que merece
também uma atenção particular, pelas múltiplas possibilidades de colaboração que oferece (como tem
repetidamente lembrado e impulsionado o Padre Provincial dos jesuítas portugueses). Neste linha e como
se dizia anteriormente, o JRS – Jesuit Refugee Service Portugal, ainda que servindo apenas estrangeiros,
parece reunir muitas condições para vir a ser um parceiro privilegiado do Centro. Contactos estão já em
curso, e o Centro tem muito a ganhar com a grande experiência e escala daquela organização. Num âmbito
e prazo mais lato, há também algo a ganhar com eventuais contactos com outros centros semelhantes que
os jesuítas têm p.e. em Espanha, com décadas de experiência em acolhimento de nacionais e estrangeiros,
formação à equipa, e reflexão e produção de conhecimento.

8. Conclusão
Este é, em traços largos, o plano de atividades que o Centro São Cirilo tem pela frente. São gigantes os
desafios, mas graças a Deus também são grandes as oportunidades e os motivos para ter uma esperança
realista. E nesta missão todos (Corpos Sociais, equipa técnica, frequentadores do Centro, voluntários) são
necessários e têm o seu lugar. Porque com diz o ditado africano, “vai sozinho se quiseres ir depressa, mas
se quiseres ir longe, então vai acompanhado”. Que o Senhor, e São Cirilo, nos ajudem neste caminho!

Porto, dezembro 2013
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Centro Comunitário São Cirilo - Orçamento 2014
13-12-2013

1

Gastos e Perdas
nº de meses

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Géneros alimentares
Total rubrica "1 - Gastos e Perdas"
2 Fornecimentos e Serviços Externos (F.S.E.)

valor mensal
12

nº de meses
Subcontratos

7.500,00 €

valor mensal
1

Electricidade

Gás
Agua
Livros e doc tecnica
Material Escritório
Outros F.S.E.
Comunicação
Seguros
Transporte Utentes
Conservação e Reparação
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Deslocações e Estadas
Contencioso
Encargos Saúde
Outros F.S.E.

90.000,00 €
90.000,00 €

valor anual
800,00 €

12
((12)) ((700))
((12)) ((100))
12
12
12
12

(centro)
(garagem)

valor anual

800,00 €

800,00 €

9.600,00 €
((9000))
((1200))

200,00 €
250,00 €
10,00 €
100,00 €

2.400,00 €
3.000,00 €
120,00 €
1.200,00 €

200,00 €
1.000,00 €
20,00 €
50,00 €
180,00 €
300,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
100,00 €

2.400,00 €
1.000,00 €
240,00 €
600,00 €
2.160,00 €
3.600,00 €
240,00 €
120,00 €
360,00 €
1.200,00 €
29.040,00 €

12
1
12
12
12
12
12
12
12
12
Total rubrica "2 - Fornecimentos e Serviços Externos"

3.

Gastos com o pessoal
meses/dias
-

Remunerações Certas

vencimento base

valor anual

Direcção Técnica
Responsável pelo Gabinete Social
Psicologo- estagiário
Consultor Juridico
Técnico de emprego e empreendorismo
Educador Social

6
14
14
14
14
14

1.500,00 €
1.300,00 €
550,00 €
1.160,00 €
1.080,00 €
920,00 €

9.000,00 €
18.200,00 €
7.700,00 €
16.240,00 €
15.120,00 €
12.880,00 €

Administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Ajudante lar
Auxiliar Acção Directa
Cozinheira
Estagiario IEFP

14
14
14
14
14
12

850,00 €
510,00 €
600,00 €
1.290,00 €
670,00 €
691,71 €

11.900,00 €
7.140,00 €
8.400,00 €
18.060,00 €
9.380,00 €
8.300,52 €

0

-

Remunerações Adicionais
Subsidio Alimentação
Encargos sobre remunerações
taxa 20,80%

€

-

-

€

30.171,96 €

Seguro Acidentes Trabalho
800,00 €
1 -

Outros Gastos com o pessoal

775,00 €
174.067,48 €

Total rubrica "3-Gastos com o pessoal"
4.

Gastos de depreciação e de amortização
valor de aquisição
taxa de amortização
amortização exercício
Terrenos
756.000,00 €
0,00%
- €
Outros Edifícios e Construções
1.427.818,34 €
2,00%
28.556,37 €
Edificações Ligeiras
2.595,41 €
16,66%
432,40 €
Equipamento Básico
4.080,19 €
16,66%
679,76 €
Equipamento Administrativo
2.936,64 €
16,66%
489,24 €
Equipamento Informático
5.827,33 €
20,00%
1.165,47 €
Outros Activos Fixos Tangíveis
1.771,88 €
25,00%
442,97 €
Total rubrica "4- Gastos de depreciação e amortização" 31.766,20 €

5.

Gastos e Perdas de Financiamento (Juros e outros encargos financeiros)
nº de meses
Gastos e perdas de financiamento
Total rubrica "5 - Gastos e perdas de financiamento"

valor mensal
12

valor anual
2.000,00 €

24.000,00 €
24.000,00 €

TOTAL RUBRICAS 1+2+3+4+5 (Total de Gastos)
6.

348.873,68 €

Rendimentos e Ganhos
nº de meses
Acordo atípico de cooperação SS
ACIDI
IEFP - GIP
Bolsa de Estágio - IEFP
Donativos

valor anual
14.182,00 €
1.200,00 €
- €
691,71 €
8.150,00 €

170.184,00 €
3.600,00 €
- €
8.300,52 €
97.800,00 €

(cash) ((12))

((1000))

((12000€))

(donativo seguradora) ((1))
(em géneros alimentares) ((12))

((1800))
((7000))

((1800))
((84000€))

Outros

TOTAL RUBRICA 6 (Total de Ganhos)

valor mensal
12
3
0
12
12

12

390,00 €

4.680,00 €

(venda energia) ((12))

((140€))

((1680€))

(aluguer de espaços) ((12))
Total rubrica "6 - Rendimentos e Ganhos"

((250€))

((3000€))
284.564,52 €
284.564,52 €

