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1. Prefácio
“A mensagem de Páscoa de Cristo ressuscitado
convida-nos a não nos esquecermos daqueles homens e mulheres
que estão à procura de um futuro melhor […]
E muitas vezes, estes nossos irmãos e irmãs encontram-se pelo caminho
com a rejeição dos que podem oferecer-lhes assistência”
Papa Francisco, Páscoa 2016

Eis que tem nas mãos o Relatório de Atividades 2015 do Centro Comunitário São Cirilo. O texto contém
muitos números e gráficos, mas o importante a recordar é que por detrás de cada número há a vida
concreta de uma pessoa concreta, a de cada uma das 1087 pessoas que ao longo do ano passaram por cá,
“à procura de um futuro melhor”, e a quem o Centro pôde de alguma forma acompanhar.
O ano de 2015 foi para o Centro mais um ano de desafios e de crescimento, em lógica de “magis”, tentando
fazer mais e melhor. Cada vez mais vamos percebendo que a missão do Centro passa não pela “ajuda de
emergência” (muito necessária, mas à qual outros se dedicam), mas pela “capacitação”, a ajuda no médiolongo prazo para que as pessoas saiam de forma sustentável da situação difícil em que se encontram. Pois
só assim se quebram os “ciclos de pobreza” que, se não forem tratados nas suas causas, correm o risco de
se perpetuar. Tem sido desafiante esta aprendizagem, feita de sucessos e de erros, de experiência e de
avaliação. E tem sido também caminho de confiança e de partilha, onde cada pessoa envolvida (seja
elemento da equipa ou utente, voluntário ou amigo da casa) tem dado muito de si, e tem recebido muito
dos demais.
As páginas a seguir falam das muitas partes e presenças neste caminho, feito ao longo de 2015. Venha
connosco percorrê-lo…
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Entrega de diplomas, Lanche das Atividades

2. Utentes e apoios prestados
O ano de 2015 ficou marcado não só pela continuidade e crescimento do trabalho do Centro (do qual os
números e análises das páginas seguintes dão conta), mas também pela atualização dos documentos mais
importantes que lhe dão forma. Os Estatutos foram objeto de uma cuidada revisão, e estão agora mais
compactos e claros1. E não existindo ainda um documento formal de Planeamento Estratégico (o processo
da sua elaboração está previsto para breve), é cada vez mais assumido que a missão do Centro é o
“acolhimento e capacitação de pessoas e famílias, estrangeiras e nacionais, em idade ativa e em fase
temporária de fragilidade social”, de forma a conseguir a sua reintegração e autonomia social num prazo
máximo de 6 ou 12 meses (conforme se trate de cidadãos nacionais ou estrangeiros).
São os seguintes os serviços atualmente disponibilizados no Centro, que passaram igualmente a estar
abrangidos pela nova formulação do Regulamento Interno:







Serviço de Alojamento Temporário – regime de dormida, refeições e roupa, para um máximo de 16
pessoas adultas (8 homens e 8 mulheres, em quartos duplos, sendo o número de vagas extensível a 18
no caso do acolhimento incluir crianças).
Serviço de Apoio em Refeição – almoço 7 dias por semana, para um máximo de 20 pessoas.
Serviço de Apoio em Cabaz Alimentar – cabaz alimentar semanal, para um máximo de 30 famílias.
Serviço de Apoio Permanente – Gabinetes Social, Psicológico, Jurídico e Emprego; atividades lúdicopedagógicas; utilização dos espaços e equipamentos do Centro.
Serviços de Proximidade – Balneário, Banco de roupa, Lavagem de roupa e Gabinete Médico.

Os três primeiros apoios, como já explicado em Relatórios e Planos de Atividades anteriores, estão
organizados em torno de um PV - Projeto de Vida que, elaborado após um diagnóstico inicial, traduz o
projeto de intervenção desenhado em conjunto com os utentes individuais ou famílias (de forma a que
sejam parte ativa no seu próprio processo). O PV pressupõe também a motivação e pro-atividade dos
próprios utentes na aquisição de competências e no cumprimento do estabelecido no acordo com o
Centro.
De forma a focalizar mais o acompanhamento e a valorizar o papel da gestora de PV, também o
acompanhamento dos PV foi redistribuído em 2015, passando a psicóloga a fazer toda a “gestão de PV” de
utentes internos e de refeição, e a educadora social a “gestão de PV” das famílias apoiadas em cabaz.
Quanto aos restantes elementos da equipa, cada um continua a assumir a “gestão de tarefa” da sua área
respetiva (nomeadamente a nível de emprego e jurídico). Esta mudança foi acompanhada pela introdução
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Documento disponível no site do Centro www.saocirilo.pt.
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de novos “instrumentos” de acompanhamento de PV, que passaram a ser utilizados periodicamente nas
avaliações conjuntas com os utentes. A utilização destes “instrumentos” tem sido avaliada positivamente
por técnicas e utentes.
Os números globais revelam que em 2015 passaram pelos diversos serviços do Centro um total de 1087
pessoas de 70 nacionalidades diferentes, das quais 783 foram novos utentes. Detalha-se a seguir a
utilização de cada um destes serviços.
2.1. Utentes internos
O Serviço de Alojamento Temporário acolheu durante o ano de 2015 um total de 32 pessoas, tendo havido
21 entradas e 18 saídas. O gráfico abaixo revela a variação mensal de entradas e saídas, havendo meses em
que a ocupação ficou algo abaixo do habitual. A explicação parece encontrar-se em parte no conjunto
significativo de autonomizações antes do Verão, libertando vagas que só no Outono se voltaram a ocupar
(o Verão é habitualmente um período com menos pedidos de alojamento). Por outro lado, é positivo a
ocupação crescente da ala feminina, habitualmente menos procurada (é experiência comum a outros
centros de acolhimento).

Quanto à idade das pessoas alojadas, houve um aumento de pessoas mais novas a procurar o Centro,
sendo algumas delas recém-chegadas a Portugal e outras ficando em situações precárias por falta
repentina de recursos financeiros. Durante 2015 foi menor a procura de utentes de idade mais avançada,
dando a impressão de que muitos já se resignaram a estar fora do mercado de trabalho e a viver dos
(magros) apoios sociais existentes. Destaca-se ainda o acolhimento de algumas crianças, que entraram
acompanhados pelas suas mães, fazendo assim uso desta facilidade prevista no funcionamento do Centro.
Idades - Utentes internos
0-17 anos
18-25 anos
26-35 anos
36-45 anos
46-55 anos
Mais de 55 anos
Idade média

5
5
6
8
4
4
33,1 anos
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Passando agora aos países de origem, Portugal é cada vez mais a origem dos utentes alojados. Este facto
revela mais uma vez que não são só os estrangeiros a passar por dificuldades graves e a precisar de apoio.
Continuam a bater à nossa porta nacionais de vários países africanos (PALOPs e não só), enquanto que se
tornou residual os pedidos provenientes de cidadãos do Leste Europeu (que estiveram na origem, recordese, da criação do Centro). Destacam-se ainda os 5 elementos vindos do Quirguistão, tratando-se de uma
família composta por avó, 2 irmãs e 2 filhos de uma delas, tendo entrado em situação de grande
precaridade e efetuado pedido de asilo.
Pais de origem – utentes internos
Portugal
9
Quirguistão
5
Brasil
4
Guiné-Bissau
2
Cabo Verde
2
São Tomé
2
Angola
2
Nigéria
1
Grécia
1
Ucrânia
1
Venezuela
1
Senegal
1
Costa do Marfim
1
Total
32

País de origem
3%

3%

3%

3%

Portugal

3%

Quirguistão

3%

28%

6%

Brasil
Guiné-Bissau

6%

Cabo Verde

16%
7%

São Tomé

13%

Angola

6%

Nigéria
Grécia

Quanto ao tempo médio de permanência no Centro por parte dos utentes internos, houve uma redução
significativa, em relação ao ano anterior, de 445 para 370 dias, fruto sobretudo de ciclos de permanência
mais curtos para muitas das pessoas saídas em 2015. A casa tem ainda alojadas 2 pessoas entradas em
2010 e outras 2 entradas em 2011, e uma vez que estão elas já em fase de autonomização, a sua saída
diminuirá ainda mais aquele valor médio, que assim tenderá (finalmente) a colocar-se nos máximos
previstos2.

Tempo de estadia
Tempo de estadia – utentes internos
0-30 dias
7
30-90 dias
8
91-180 dias
3
181-365 dias
7
Mais de 1 ano
7
Tempo médio
370 dias

22%

22%
0-30 dias
30-90 dias
91-180 dias
181-365 dias

22%

25%

Mais de 1 ano

9%

2

Nunca aconteceu alguém ter deixado o Centro unicamente por ter alcançado o tempo máximo de alojamento.
Havendo empenho que o justifique, o apoio tem continuado. Mas a experiência revela ser bom haver um prazo
orientativo, seja para a equipa seja para a própria pessoa acolhida.
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A análise dos motivos de saída mostra uma regularidade nas autonomizações por trabalho (6 este ano,
tendo sido 5 no ano anterior). A prática instituída em 2015 é a possibilidades de que o apoio possa
continuar durante 2 meses, para estabilização da nova situação de emprego. Também as saídas do
alojamento por RSI – Rendimento Social de Inserção levam a que, quando o valor não é suficiente para as
despesas, seja concedido ao utente a possibilidade de passar ao apoio de refeição ou cabaz, até que
encontre trabalho. Verificou-se ainda em 2015 uma redução para metade (de 4 para 2) das saídas por
incumprimento, o que é um bom indicador. Finalmente, o Centro continua a ser procurado pela OIM –
Organização Mundial de Migrações para acolher alguns estrangeiros candidatos ao Programa de Retorno
Voluntário, normalmente em consequência de situações prolongadas de desemprego.

Motivo de saída – utentes internos
Trabalho
6
Regresso ao país de origem
4
Outro
3
Incumprimento
2
Apoios sociais
2
Iniciativa própria
1
Reavaliação
0
Integr. noutra instituição
0
Total
18

Motivo de saída

0%
6%

0%

Trabalho

11%

Regresso ao pais de origem
33%

11%

Outro
Incumprimento
Apoios sociais

17%

Iniciativa própria
22%

Reavaliação
Integr. noutra instituição

Quanto ao “follow up” após as saídas, o funcionamento atual do Centro prevê um mínimo de 2 contactos,
um deles 4 meses após a saída e outro na altura da realização deste relatório3. A análise da situação atual
dos utentes que deixaram o alojamento é animadora, pois quem saiu com emprego conseguiu mantê-lo.
Há também algumas pessoas com quem não foi possível o contacto.

Situação atual

Situação atual – (ex) utentes internos
Emprego
7
Desconhecida
6
Pais de origem
3
Desemprego (s/ apoios sociais)
2
Com apoios sociais
0
Total
18

11%

0%

Emprego
17%

39%

Desconhecida
Pais de origem
Desempr. (s/ apoios sociais)

33%

Com apoios sociais

2.2. Utentes de refeição
Passando agora para a análise dos dados dos utentes apoiados em refeição, nota-se um claro predomínio
da presença masculina, o que mais uma vez corresponde à experiência geral da área social, pois as
3

Sendo que em muitos casos este acompanhamento é bastante mais frequente, pois há utentes que continuam a
frequentar o Centro nos seus tempos de folga, ou mesmo recorrendo aos gabinetes técnicos.
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mulheres em situação precária acabam por ter mais redes de apoio (ou maior capacidade para as criar),
evitando assim o isolamento que é mais característico nos homens. Houve ao longo de 2015 uma
progressiva diminuição da procura deste serviço no Centro, o que se explica (e é confirmado pelos próprios
utentes) pela existência de outros refeitórios sociais e pontos de distribuição/levantamento de comida na
cidade. Estes não pedem, ao contrário do Centro, um compromisso com um PV de regresso à vida ativa,
pelo que resultam mais atrativos para pessoas menos motivadas em sair da situação assistencialista em que
se encontram. Em 2015 foram apoiados 32 utentes de refeição, tendo havido 16 entradas e 22 saídas, e
estando no final de 2015 um total de 11 pessoas a usufruir deste serviço.

Quanto à origem destes utentes, este é um serviço procurado em mais de 2/3 dos casos por portugueses.
Acorrem a ele sobretudo homens que vivem isolados, em habitações precárias ou em quartos pagos pela
Segurança Social. Para vários deles o Centro acaba por ser o “local de encontro” ao longo da semana,
frequentando os espaços, equipamentos (computadores, televisão, jornais) e várias das atividades.

Pais de origem – utentes de refeição
Portugal
22
Ucrânia
4
Brasil
3
Moçambique
1
Angola
1
Cabo Verde
1
Total
32

País de origem
3% 3% 3%

Portugal

9%

Ucrânia
Brasil

13%

Moçambique

69%

Angola
Cabo Verde

Quanto às idades dos utentes de refeição, mantem-se uma média relativamente alta de 44,5 anos, o que
configura a já conhecida situação de pessoas saídas do mercado de trabalho e com dificuldade em voltar a
ele (mais de 80 % deles têm mais de 36 anos, e quase metade mais de 46 anos).
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Idades - utentes de refeição
0-17 anos
0
18-25 anos
0
26-35 anos
2
36-45 anos
12
46-55 anos
14
Mais de 55 anos
4
Idade média
44,5 anos

Idades
0%

13%

6%

0-17 anos
18-25 anos
26-35 anos

37%

36-45 anos

44%

46-55 anos

O tempo médio de permanência no serviço de refeições foi em 2015 de 391 dias, o que significa um
aumento de 130 dias em relação ao ano anterior. Tal deve-se sobretudo ao facto de 4 dos utentes terem
entrado entre 2010 e 2012, tratando-se de situações paliativas onde a autonomização é difícil e o Centro
acaba por ser o único contexto comunitário onde aquelas pessoas se inserem (por isso não terem sido
reencaminhados para outras instituições). Apesar disso, mais de metade dos utentes de refeição (56%)
tiveram um tempo de permanência inferior a 6 meses, o que está dentro do prazo máximo previsto.

Tempo de estadia
Tempo de estadia – utentes de refeição
0-30 dias
3
30-90 dias
7
91-180 dias
8
181-365 dias
5
Mais de 1 ano
9
Total
32

9%
0-30 dias

28%
22%

30-90 dias
91-180 dias
181-365 dias

16%

Mais de 1 ano

25%

Quanto às causas das saídas, das 22 em 2015, 6 devem-se a situações diversas de incumprimento. A
experiência mostra-nos que acaba por ser mais fácil o acompanhamento próximo aos utentes alojados,
enquanto que é menos fácil acompanhar os utentes de refeição nas suas dificuldades e incumprimentos
(que normalmente se ligam a faltas sucessivas às refeições e atividades previstas pelo PV, sendo também
menor o cuidado dos utentes ao saber que não é difícil encontrar refeições noutro lugar). Houve em 2015
um total de 5 autonomizações por trabalho, 5 pessoas que deixaram voluntariamente o apoio, e 5 que
passaram a outro tipo de apoio pelo Centro (quer alojamento quer cabaz).
Motivo de saída – utentes de refeição
Incumprimento
6
Trabalho
5
Alteração de apoio
5
Iniciativa própria
5
Integr. noutra instituição
1
Regresso ao pais de origem
0
Apoios sociais
0
Reavaliação
0
Total
22

Motivo de saída
4%
23%

0%

0%

0%

Incumprimento
27%

Trabalho
Alteração apoio
Iniciativa própria
Integr. noutra instituição
Regresso ao pais de origem

23%

8

23%

Apoios sociais

Quanto à situação presente destes ex-utentes, mais de 1/3 (8) encontra-se atualmente a trabalhar, estando
um 1/4 (6) a viver com algum tipo de apoio social (RSI, subsídio de desemprego, etc.).

Situação atual

Situação atual – (ex) utentes de refeição
Emprego
8
Com apoios sociais
6
Desempr. (s/ apoios sociais)
4
Desconhecida
4
Pais de origem
0
Total
22

0%
18%
Emprego
37%

Com apoios sociais
Desempr. (s/ apoios sociais)

18%
Desconhecida
Pais de origem

27%

Fazendo uma referência final ao número de refeições, o centro serviu um total de 10 669 refeições ao
longo de 2015, havendo como é expectável mais almoços que jantares (pois estão presentes não só os
utentes alojados mas também os de refeição). Já foi ponderada a hipótese de tentar fornecer também
jantar aos utentes de refeição, mas dada a restante oferta na cidade, tal ideia acabou por não ser
implementada. É no entanto possibilidade que se mantém em aberto (e que já tem sido utilizada) em casos
justificados de exceção.

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Totais
Total ref.

Almoços Jantares
649
301
563
270
599
264
590
304
581
287
581
286
519
330
574
286
572
276
535
331
524
424
649
374
6936
3733
10669

Refeições servidas em 2015
700
600
500
400

Almoços

300

Jantares

200
100
0
Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez

2.3. Utentes de cabaz
Passando agora para a análise das famílias apoiadas em cabaz, o ano de 2015 assistiu a uma diminuição
intencional do seu número, passando a ser 30 o número máximo de famílias que podemos acompanhar.
Esta decisão liga-se à referida decisão de passar a ter um acompanhamento mais próximo e sistemático das
famílias por parte da “gestora de PV”, havendo também um atendimento mínimo mensal por parte do
Gabinete de Emprego. Durante o ano de 2015 foram apoiadas em cabaz um total de 74 famílias (119
9

adultos e 69 crianças), que receberam um total de 1 740 cabazes alimentares (compostos sobretudo por
produtos oferecidos pelo Pingo Doce e às vezes também pelo Banco Alimentar). Ao longo do ano entraram
neste apoio 35 novas famílias e saíram 46, estando no final de 2015 um total de 28 famílias a ser apoiadas.

Familias apoiadas em cabaz
60
40
20
0
Famílias

Famílias
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

37

41

43

44

38

33

30

30

27

25

29

28

Passando agora à origem destas famílias, mais de metade são de nacionalidade portuguesa, embora
algumas sejam naturalizadas e outras tenham elementos de diferentes nacionalidades (para efeitos
estatísticos, apenas consideramos a nacionalidade do elemento “cabeça de família”). Continuam no
entanto a chegar ao Centro famílias estrangeiras encaminhadas por instituições públicas e de solidariedade
social, que o fazem ao estar a par do foco particular do Centro na ajuda aos imigrantes.
Pais de origem - famílias de cabazes
Portugal
38
Brasil
12
Cabo Verde
7
Guiné-Bissau
3
Venezuela
3
Marrocos
2
Ucrânia
2
Angola
1
Bulgária
1
Colômbia
1
Gana
1
Índia
1
México
1
Moldávia
1
Total
74

País de origem
Portugal

Brasil

3%

1%1%1% 1% 1%
2%1%
3%

Cabo Verde
Guiné-Bissau

4%

Venezuela

4%

Marrocos
Ucrânia
52%

10%

Angola
Bulgária
Colômbia

16%

Gana
Índia
México
Moldavia
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Quanto ao tempo médio em que as famílias recebem o cabaz, está nos 442 dias, valor elevado (mais 99
dias do que em 2014) que mais uma vez se deve à permanência de algumas famílias entradas há vários
anos (5 de 2012 e 4 de 2013) e cuja autonomização é praticamente impossível. Estas famílias mais antigas
entraram num tempo em que a lógica de funcionamento do Centro era sobretudo assistencialista, e
algumas têm sido reencaminhadas para outras instituições que apoiam este tipo de situação. Ainda assim,
das 46 famílias saídas em 2015, 26 foram apoiadas durante menos de 180 dias, o que revela uma
diminuição do tempo de apoio no caso das famílias mais recentes. Os gráficos abaixo referem-se ao
universo total das famílias apoiadas em 2015.
Tempo de estadia – famílias de cabaz
0-30 dias
10
30-90 dias
15
91-180 dias
11
181-365 dias
9
Mais de 1 ano
29
Tempo médio
442 dias

Tempo de estadia
14%

0-30 dias
30-90 dias

39%
20%

91-180 dias
181-365 dias

15%

12%

Mais de 1 ano

Quanto ao motivo de saída destas 46 famílias, 11 foi por trabalho, 10 por incumprimento (sobretudo
acumulação de faltas no levantamento do cabaz)e 8 por iniciativa própria. Uma das dificuldades com que se
debatem algumas das famílias apoiadas pelo Centro é a questão do transporte, cujo custo têm muitas vezes
dificuldade em suportar. Esta dificuldade também se reflete com frequência na impossibilidade de
frequentar formações e outras atividades. Já avaliámos que seria bom se o Centro conseguisse suportar o
custo dos transportes nos casos mais dramáticos, mas tal hipótese por enquanto ainda não é viável.
Outra das dificuldades com as famílias apoiadas é por vezes o contacto, já que muitas mudam com
frequência de número ou não têm o hábito de ter o telemóvel ligado4. Foi em parte o que aconteceu ao
tentarmos averiguar a situação atual das famílias saídas em 2015, não se tendo conseguido o contacto
com 20 delas. Há 13 em situação de emprego estável e 9 com apoios sociais (sobretudo RSI), sendo que 4
optaram por regressar ao seu país de origem.

Situação atual – (ex) famílias de cabaz
Desconhecida
20
Emprego
13
Com apoios sociais
9
Pais de origem
4
Desempr. (s/ apoios sociais)
0
Total
46

Situação atual
9%

0%
Desconhecida

20%
43%

Emprego
Com apoios sociais
Pais de origem

28%
4

Desempr. (s/ apoios
sociais)

É sobretudo a técnica do emprego que ”batalha” com insistência nesta questão, que os utentes andem com o
telemóvel ligado e que não mudem constantemente de número, de forma a poderem estar contactáveis e darem
resposta rápida em caso de ofertas de trabalho.
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2.4. Gabinetes
Como já explicado, o Centro tem uma equipa técnica multidisciplinar que inclui, entre outros, uma técnica
social, uma psicóloga, uma jurista e uma técnica de emprego. Desde o início que no Centro o hábito tem
sido falar no “trabalho de cada um dos gabinetes”, mas na realidade há muito (cada vez mais!) trabalho
feito em articulação entre todas, nomeadamente entre a “gestora de PV” e os restantes “gabinetes”.
Alguns números dão conta do trabalho de cada um deles ao longo de 2015.
Gabinete Social
O Gabinete Social é assumido no Centro por uma educadora social. Para além da admissão e gestão de PV
das 30 famílias de cabaz, cabe-lhe a gestão e acompanhamento de 18 “casos NPISA” (pessoas em perigo ou
em situação de sem-abrigo, na rua ou alojadas pela Segurança Social) que estão atribuídos ao Centro. É
também esta técnica que trata do encaminhamento dos utentes (não só internos, de refeição e de cabaz,
mas também os demais, a que no Centro se chama habitualmente “4º público”) para várias entidades com
as quais o Centro tem parceria (p.e. Mundo a Sorrir, tratamentos dentários). É ainda sua função fazer a
coordenação do pessoal de cozinha e de limpeza da casa. Em 2015 o Gabinete Social fez um total de 923
atendimentos, mostrando o gráfico abaixo a sua distribuição mensal (atendimentos e utentes diferentes
em cada mês5).

Gabinete de Psicologia
Quanto à psicóloga, tem a seu cargo a admissão e gestão de PV dos utentes internos e de refeição. Pela sua
situação particular, estes são os utentes que pedem mais acompanhamento, seja a nível pessoal (vários
deles com atendimentos semanais e sempre que o pedem) seja a nível institucional (articulação com os
serviços públicos e outras instituições). Esta técnica trata também da parte da gestão do Centro que tem a
ver com os internos (tarefas, pedidos, regras e incumprimentos) e dá resposta às ocorrências reportadas
pelos ajudantes de lar. Acompanha ainda, a nível de atendimento psicológico semanal ou quinzenal, 6 casos
de “4º público”, limite máximo fixado para que o foco principal do seu trabalho não deixe de ser os “3

5

A funcionalidade da contagem dos utentes diferentes, por ano, em cada gabinete, não está ainda disponível na base
de dados.
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públicos” (internos, refeição e cabazes) que são prioridade do Centro. O Gabinete de Psicologia fez um total
de 826 atendimentos em 2015.

Gabinete Jurídico
Passando agora ao Gabinete Jurídico, a sua função é o apoio especializado a todas as necessidades dos
utentes estrangeiros (sobretudo nas questão ligadas à imigração, como seja a obtenção da “autorização de
residência”) e nacionais (questões, comuns a portugueses e imigrantes, de contratos e questões de
trabalho, reescalonamento de dívidas, etc.). Ao terminar em Junho de 2015 o projeto “Integração Segura”,
financiado pelo ACM – Alto Comissariado para as Migrações, o Gabinete Jurídico foi forçado a passar a
funcionar a meio tempo, conforme contemplado no acordo com a Segurança Social. O gabinete
contabilizou 494 atendimentos em 2015.

Desde o início do Centro que este é o gabinete mais procurado por estrangeiros, precisamente por causa
das questões da imigração. Os dados revelam que 1/4 (26%) dos atendimentos foi feito a brasileiros,
seguindo-se portugueses (16%), cabo-verdianos (11 %), ucranianos (8%) e outras nacionalidades, num total
de 42 países de origem.
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Nacionalidade dos atendimentos
Gab. Jurídico

Paises Gab. Jurídico
Brasil

129

Portugal

79

Cabo Verde

55

Ucrânia

41

Guiné-Bissau

30

Angola

20

São Tomé e Príncipe

14

Egipto

13

Nigéria

12

Senegal

12

China

9

Outros (31)

80

Total atendimentos

494

Brasil
Portugal
16%

Cabo Verde

26%
2%
2%
3%
3%

Ucrânia
Guiné-Bissau
Angola

3%
4%

São Tomé e Príncipe
16%

6%

Egipto
Nigéria

8%

11%

Senegal
China
Outros (31)

Gabinete de Emprego
Passando finalmente ao Gabinete de Emprego, à sua responsável são acometidas várias tarefas. Competelhe o acompanhamento e “coaching” de cada utente na melhoria da sua capacidade de procurar emprego
(que é, como se costuma dizer, “um emprego a tempo inteiro”). O gabinete procura ainda dar resposta
rápida às várias ofertas de trabalho que vão chegando através das redes informais (p.e. paróquias) e de
algumas empresas (p.e. PrestoPizza, Jerónimo Martins) com as quais o Centro tem uma relação
privilegiada. Este gabinete contabilizou 900 atendimentos em 2015.

Também este gabinete é muito procurado por estrangeiros, que correspondem a quase metade (48%) dos
seus atendimentos, num total de 35 nacionalidades.
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Países Gab. Emprego
Portugal

469

Brasil

113

Cabo Verde

66

Guiné-Bissau

48

São Tomé

29

Ucrânia

27

Angola

18

Lituânia

15

Grécia

12

Senegal

11

Nigéria

9

Outros (24)
Total atendimentos

Nacionalidade dos atendimentos
Gab. Emprego
Portugal
1%
1%
2%
2%2%
3%
3%

Brasil

9%

Cabo Verde
Guiné-Bissau

São Tomé
Ucrânia

5%

52%

7%

Angola
Lituânia

Grécia
13%

83

Senegal
Nigéria

900

Outros (24)

A este gabinete cabe a responsabilidade de um total de 44 colocações profissionais em 2015 (mais 4 do
que no ano anterior), de 13 homens e 31 mulheres. O serviço doméstico continua a ser a grande fonte de
colocações do Centro (57%), por isso o número elevado de mulheres colocadas. A restauração a seguinte
(21 %), já com um equilíbrio entre géneros (5 homens e 4 mulheres). Urge a necessidade de se encontrar
novas saídas profissionais para homens com baixa qualificação, nomeadamente quando o setor da
construção está ainda bastante parado, tendo o Centro já tomado algumas iniciativas neste sentido.

2.5. Serviços de proximidade
Embora o foco do Centro seja a capacitação e não a “mera” ajuda de emergência, percebeu-se desde o
início do funcionamento da casa que seria bom contar com alguns serviços deste tipo, de forma a poder
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suprir necessidades imediatas que nos batem à porta6. Por isso o Centro disponibiliza também os serviços
de Balneário, Banco de Roupa, Lavandaria e Gabinete Médico.
Balneário
O Balneário funciona todos os dias na primeira metade da manhã, e em 2015 teve um total de 515
utilizações por parte de 40 pessoas diferentes, o que representa um aumento exponencial em relação a
2014 (apenas 101 usos de 28 utentes). Trata-se na sua maioria de pessoas a viver na rua ou em casas
abandonadas, e para quem este serviço, inexistente nas proximidades, acaba por ser muito útil. Para alguns
o balneário tem sido a “porta de entrada” para descobrir, e começar a utilizar, outros serviços do Centro.
Banco de Roupa
O mesmo tipo de aumento se verificou no Banco de Roupa, com 578 utilizações de 231 pessoas diferentes
em 2015, contra 148 entregas a 97 pessoas em 2014. O Banco de Roupa é assegurado à Quinta-feira por
duas equipas de voluntários (uma de manhã e outra de tarde), que se encarregam da recolha, separação,
organização e entrega de toda a roupa oferecida.
Lavandaria
Também a Lavandaria, que funciona na base da entrega semanal de roupa à Quarta-feira, teve um
aumento significativo, passando de 67 utilizações por parte de 23 pessoas e famílias em 2014, para 158
utilizações de 35 pessoas/famílias em 2015. Os pedidos para a utilização deste serviço são analisados pela
técnica social, e correspondem normalmente a situações de alojamento precário ou pessoas-sem abrigo
que assim têm a possibilidade de lavar a sua roupa. Cada utilização envolve o pagamento de uma verba
simbólica.
Gabinete Médico
O Gabinete Médico existe também desde o início do Centro, e em 2015 foi assegurado por uma voluntária,
que todas as Terças-feiras à tarde esteve disponível para todas as solicitações. Em 2015 foram realizadas
109 consultas a 56 pessoas diferentes, o que corresponde também a um aumento em relação a 2014 (58
consultas a 37 pessoas diferentes). É a partir deste Gabinete que é fornecido algum apoio medicamentoso
nos casos de comprovada carência económica, recorrendo-se a ofertas pro bono de duas farmácias da
cidade. Em 2015 foram oferecidos 81 medicamentos, o que representa um aumento em relação aos 45 de
2014.

6

Na clássica imagem de “não só dar o peixe mas também ensinar a pescar”, com dificuldade consegue pescar quem
não tenha o peixe que o alimenta nesse dia.
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Parte da equipa do Centro

3. Equipa e voluntariado
Faz cada vez mais sentido, na atividade do Centro, englobar num mesmo apartado a equipa de
colaboradores e os voluntários do Centro. Se os primeiros asseguram a continuidade e permanência das
funções mais técnicas, os segundos são igualmente essenciais para o funcionamento de muitos dos serviços
e atividades da casa.
3.1. Equipa técnica e auxiliar
A equipa técnica do Centro é composta, na sua base, por uma técnica social, uma psicóloga, uma jurista (a
meio tempo) e uma técnica de emprego. São estas as 4 “disciplinas” que em conjunto acompanham todo o
percurso dos PV de cada utente e família, desde a entrada (quando é feito o diagnóstico psicossocial) até à
autonomização (tendencialmente pela via do emprego), sustentada por uma situação de mínima segurança
jurídica (a nível de situação regular no país, no caso dos estrangeiros, e de tentativa de contrato de
trabalho, por parte das entidades empregadoras). A equipa foi dirigida durante todo o ano de 2015 pela
diretora técnica, sob a coordenação geral do presidente da direção, encarregue de alguns pelouros e
processos.
À equipa técnica pertence ainda um jovem jesuíta em formação, que desenvolve algum trabalho com os
utentes e sobretudo se encarrega de toda a parte de Comunicação e Imagem do Centro, assim como de
organização dos eventos que regularmente vão tendo lugar na casa. Há também uma pessoa encarregue de
toda a receção e apoio administrativo, tarefa vital numa casa por onde passa muita gente e há
constantemente muito a acontecer.
O Verão de 2015 viu também chegar uma animadora sociocultural, para suprir uma necessidade há muito
detetada. Pois cada técnico acaba por estar quase inteiramente ocupado com as suas tarefas específicas,
muitas vezes no seu gabinete, e faltava alguém encarregue de animar a dimensão comunitária e com
disponibilidade para cultivar um ambiente próximo e informal entre os utentes.
A equipa auxiliar, com tarefas complementares às da equipa técnica, é composta pela cozinheira (que se
encarrega também da gestão das despensas e dos produtos oferecidos e colocados nos cabazes), dois
ajudantes de lar (que asseguram o funcionamento do Centro às noites e fins de semana, assim como a
manutenção do edifício e dos equipamentos) e uma empregada de limpeza. A ajudar na cozinha e na
limpeza esteve durante todo o ano, em regime de voluntariado, um jovem com necessidades educativas
especiais, que se integrou muito bem na casa.
2015 foi um ano de continuar a crescer, seja a nível de capacitação técnica seja a nível de experiência. Para
isso foram úteis as formações organizadas pela Entrajuda e outras organizações formadoras, tendo
elementos da equipa frequentado ao longo do ano formações nas áreas de Gestão Comportamental,
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Intervenção Social, Gestão Alimentar, Coaching e Gestão de Projetos. Foi também organizada uma visita ao
JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados em Lisboa, com um trabalho em parte semelhante e bastante mais
experiência do que o Centro, numa lógica de visitas a outras instituições que se quer manter em 2016.
Parte da equipa teve também oportunidade em receber formação inaciana na Assembleia Social das Obras
Sociais dos jesuítas portugueses (no mês de Fevereiro) e no Módulo de Identidade Inaciana (em
Dezembro), o que tem ajudado ao sentido de missão e à partilha informal de experiências com outras
organizações de matriz inaciana.
Em Abril houve pela primeira vez uma Autoavaliação de Desempenho de cada elemento da equipa, a partir
de uma grelha construída entre todos e com feedback por parte da direção. E para o crescimento em
conjunto têm sido também essenciais as reuniões semanais da equipa técnica à Sexta-feira de manhã,
onde se faz o acompanhamento dos PV e se pensa e avalia muitas outras questões ligadas ao
funcionamento do Centro.

3.2. Voluntários
O Centro tem contado nos últimos anos com um corpo forte e coeso de voluntários regulares, que se
dedicam às suas tarefas com enorme dedicação e empenho. Se no final de 2014 eles eram 54, o número
aumentou para 71 no final de 2015. São as seguintes as principais tarefas no voluntariado regular do
Centro, e número respetivo de voluntários, ao terminar o ano a que este Relatório se refere:
Voluntariado regular no Centro
Aulas e atividades regulares (línguas, informática, etc.)
Recolha de alimentos em fim de prazo nos Pingo Doce
Montagem de cabazes familiares
Banco de roupa
Área médica
Outras tarefas
Total

21
18
8
8
4
12
71

Quanto à idade, há voluntários dos 22 aos 74 anos, sendo a idade média 51 anos. Se por um lado existem
poucos jovens a fazer voluntariado regular no Centro7, por outro a idade traz experiência de vida e também
estabilidade emocional e de presença, o que tem sido de grande importância e enriquecimento para os
utentes8. Há ainda alguns voluntários em situação de desemprego, que com grande generosidade dedicam
parte do seu tempo e recursos à casa.

7

Costumam aparecer, pelo contrário, em momentos de ajuda pontual, como são as campanhas no Pingo Doce.
O voluntariado de pessoas experientes é algo que tem sido crescentemente reconhecido e valorizado pelas
instituições.
8
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Idade dos voluntários
Menos de 30 anos
9
30 - 40 anos
9
40-50 anos
17
50-60 anos
16
Mais de 60 anos
20
Idade média
51 anos

Idade dos voluntários
13%
28%

Menos de 30 anos
13%

30 - 40 anos
40-50 anos
50-60 anos

Mais de 60 anos
22%

24%

Embora já se tenham realizado reuniões gerais de voluntários, o mais frequente acabam por ser as reuniões
sectoriais, para tratar de questões concretas de funcionamento. Cada área de voluntariado do Centro (ver
no diagrama abaixo) está ligada a um elemento de referência da equipa técnica, o que facilita e agiliza as
tarefas respetivas.

Existe uma mailing list na qual todos os voluntários estão inscritos (assim como todos os elementos da
equipa), que serve de meio de comunicação entre todos e que tem bastante tráfego de mensagens (251
mensagens em 2015). Essencial é também o papel da coordenadora de voluntários, que faz o acolhimento
dos novos voluntários e vai acompanhando o trabalho e dificuldades de todos. Em Setembro foi lançado
uma primeira versão do Manual do Voluntário, explicando em linhas gerais o funcionamento do Centro e o
papel do voluntariado nele.
Cabe fazer uma menção particular ao projeto Mentores para Imigrantes, iniciativa do ACM à qual o Centro
aderiu já em 2013. O projeto pretende promover o apoio e partilha de experiências entre cidadãos
portugueses e estrangeiros, ajudando estes nas suas dificuldades de integração. Foram 3 os matches que
funcionaram bem durante o ano 2015.
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Para além dos voluntários regulares, há ainda algumas dezenas de voluntários ocasionais, que respondem
a pedidos pontuais (trazendo muitas vezes familiares e amigos), como são a Venda de Natal ou as
campanhas semestrais de recolha de alimentos em supermercados Pingo Doce.
Finalmente, há outras organizações voluntárias com as quais o Centro teve colaboração regular ao longo
de 2015, como é o caso da “Foste Visitar-me” (visitadores de prisões, que reencaminham alguns utentes
para o Centro), “Bebés de São João” (apoio a grávidas, algumas delas utentes de cabaz), “FAS Rondas”
(grupo do CREU que visita semanalmente pessoas em situação de sem-abrigo, a quem dão a conhecer os
serviços do Centro) e CASO (grupo de voluntariado da Univ. Católica, com elementos que dão explicações a
algumas das crianças das famílias de cabaz).
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Visita guiada aos jardins da cidade

4. Dimensão formativa e comunitária
É sabido que a reintegração social passa não só pelo acompanhamento individual por parte dos técnicos,
mas também pelo desenvolvimento de competências relacionais nos utentes. Por isso o Centro teve desde
o início o cuidado de organizar atividades formativas e lúdicas, formativas não só a nível de conteúdos mas
também a nível da autoconfiança e da capacidade de relação e entreajuda.
Nesta lógica formativa e comunitária, o Centro teve em 2015 os seguintes tipos de atividades:
 Atividades de inscrição – Atividades de caracter formativo dadas às manhãs por voluntários e com
periodicidade regular: português/alfabetização, inglês, informática, tai chi, música, cinema, 30’ com
Deus (a única sem necessidade de inscrição).
 Formações transversais – Dadas por elementos da equipa (ou com especialistas convidados), tratando
de temáticas relevantes para o público-alvo do Centro, sejam elas mais técnicas (apoios sociais,
questões de emprego), “comunitárias” (imigração, cidadania) ou de formação humana (objetivos
pessoais, relações humanas).
 Atividades livres – Atividades lúdico-culturais, de frequência livre e organizadas às tardes pela
animadora sociocultura (por vezes também com convidados): hora do conto, desporto, expressão
plástica e culinária, jogos de mesa, visitas ao exterior, etc.
 Outros eventos – Correspondem a atividades diversas, muitas vezes preparadas com os utentes: dias
temáticos, lanches trimestrais de entrega de diplomas, celebrações e festas anuais.
No final de 2015 houve ainda o lançamento de uma atividade nova com os utentes internos e de refeição,
chamada MOP – Momento de Opinião Partilhada. O MOP acontece alguns dias antes da reunião mensal
de utentes com toda a equipa, e tem como objetivo criar um espaço livre (a presença da animadora
sociocultural e da psicóloga é apenas de coordenação) onde os utentes podem fazer criticas e sugestões
úteis para o funcionamento do Centro, a partir da sua visão e vivência na casa. Há sinais de que a partir do
MOP possam surgir outras dimensões no grupo, como sejam a partilha sobre problemáticas comuns e o
debate de temas escolhidos e preparados pelos próprios utentes.
4.1. Atividades de inscrição
Os PV dos utentes internos e de refeição incluem a obrigatoriedade de frequentar 2 atividades de inscrição
(sendo o português uma delas, no caso de serem estrangeiros), de forma a apreender os conteúdos e a
recuperar rotinas e hábitos de trabalho. As atividades são dadas na sua totalidade por voluntários, e são
oferecidas também a utentes de cabaz e de “4º público”, o que gera muitas vezes uma mistura
enriquecedora não só entre nacionalidades mas também entre pessoas de classes sociais diversas.
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No ano de 2015 surgiu um grande aumento na procura das aulas de português, de alfabetização e também
de inglês, o que obrigou a abrir novas turmas com novos professores voluntários. Muitos dos novos alunos
chegaram ao Centro por amigos ou por referência do CNAI – Centro Nacional de Atendimento ao Imigrante
do Porto.
Os números relativos a cada atividade de inscrição foram os seguintes:
Atividades de inscrição
Português - Alfabetização, Português I e II
Inglês - Nível básico
Informática - Nível básico
Tai chi
Música
30' com Deus
Cinema

Frequência
2 x semana
2 x semana
2 x semana
semanal
semanal
quinzenal
mensal

Nº inscritos
189
87
26
22
20
17
15

4.2. Formações transversais
Quanto às formações transversais, funcionam quinzenalmente às Quartas-feiras e são orientadas por dois
elementos da equipa ou por um membro da equipa e um convidado. Tocam temas “transversais” (ver lista
a seguir) que, dadas de forma dinâmica e participativa, tendem a despertar o interesse dos utentes. Estão
pensadas para serem dadas ao longo de um ciclo de 4 meses (que na prática se têm estendido a 6, por
causa do Verão e do Natal), de forma a que qualquer utente possa entrar no ciclo em qualquer altura.
No ano de 2015 foram dadas as seguintes formações:
Formações transversais
Cidadania - Direitos e Deveres
Cuidados de saúde e higiene pessoal
Passos positivos - Objetivos pessoais
Religiões e espiritualidade
Mitos e factos sobre imigração - Discriminação
Relações Humanas
Organização habitacional e gestão do tempo pessoal
RSI e apoios sociais

Presenças
12
11
16
8
18
25
9
9

Fora do ciclo de 4 meses ficaram as TPE – Técnicas de Procura de Emprego, pois avaliou-se no início do ano
que, sendo o emprego o meio por excelência de autonomização, seria importante ter as TPE mais do que
uma vez cada 4 meses. O último trimestre do ano viu assim a TPE ser dada 3 vezes, a pequenos grupos de
4-6 utentes organizados segundo um critério de alguma homogeneidade, o que facilita a adequação da
sessão e a apreensão dos conteúdos.
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4.3. Atividades livres
A presença de uma animadora sociocultural no Centro a partir do Verão veio dar origem à oferta de
atividades livres no Centro, tendo havido uma crescente participação de utentes dos diversos tipos
(alojados, refeição, cabazes e “4º público”). Eis os números das atividades:
Atividades livres

Dia

Utentes Média

Hora do conto- Leitura e diálogo sobre contos de vários países, escolhidos pelos utentes

2a

5

3

Ginástica, desporto e passeios pela cidade

3a

11

4

Sons, saberes e sabores - Atividades diversas de expressão musical, ecologia e culinária

5a

27

8

Expressão plástica e manual

5a

10

4

Jogos de mesa

6a

9

4

Destacam-se as diversas atividades dos “Sons, saberes e sabores”, que foram capazes de atrair um número
significativo de utentes, despertando-lhes uma curiosidade que não é muito habitual neste público. Foram
elas vários workshops organizados pela Casa da Música, e ainda a produção artesanal de produtos e
alimentos (sabão artesanal, bolachas, outros doces).

4.4. Outros eventos
Finalmente, a equipa do Centro organiza ao longo do ano outros eventos pontuais que permitem o convívio
e a interação dos utentes entre si, com a equipa e com os voluntários. Algumas datas são já “fixas” (p.e. dia
de São Cirilo, Almoço de Natal), enquanto outras têm mais a ver com o ciclo natural da vida no Centro (p.e.
Arranque do Ano, Lanche das Atividades ao final de cada trimestre, etc.). Há ainda aquelas que são
escolhidas de acordo com os utentes que temos na casa (p.e. almoços dedicados a outras culturas).
Eis as datas e tipos de participação das atividades realizadas em 2015:
Data
14.Fev
18.Mar
26.Mar
30.Mar
12.Mai
20.Mai
23.Jun
8.Jul
Jul - Ago
30.Set
20.Out
11.Nov
4 a 6.Dez
24.Dez

Evento
Dia de São Cirilo
Almoço temático: Portugal
Lanche das Atividades
Festa da Páscoa
Casa da Música “A Casa vem a Casa”
Visita a Serralves
São João no Centro
Lanche das Atividades
4 workshops de Verão "Como fazer…"
Jantar do voluntário
Noite de Arranque
Dia de São Martinho
Venda de Natal
Almoço de Natal
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Utentes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Equipa
x
x
x
x

Voluntários
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Cabe ainda uma referência final aos vários grupos que visitaram o Centro em 2015 (escolas, profissionais
de serviço social, etc.), assim como aos vários pedidos de utilização dos espaços da casa (reuniões do ACM,
coros da Mais Brasil, Assoc. “Pontos nos i”, PEEP – Plataforma para a Educação do Empreendedorismo em
Portugal). É positiva a visibilidade que o Centro a pouco e pouco vai ganhando, e que faz com que outras
entidades nos procurem e visitem.
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Encontro de entidades parceiras em
Empreendedorismo Imigrante

5. Parcerias e redes
É hoje em dia fundamental o trabalho em parceria e a presença em redes de instituições pares ou
complementares, pois assim se otimizam e partilham recursos e experiências. O ano de 2015 assistiu ao
fortalecimento dos laços já existentes e à criação de novos, com ganhos para as instituições e em prol
daqueles a quem se quer apoiar e capacitar.
5.1. Redes de ação social e outras
A nível de redes de ação social, o Centro encontra-se presente na rede NPISA – Nucleo de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo do Porto, com várias plataformas dedicadas ao acompanhamento, em diferentes
fase da reintegração, deste público-alvo. Esta presença tem potenciado a articulação e colaboração com
várias das instituições ali presentes ou próximas (Albergues e outros Centros de acolhimentos, CNAI,
núcleos locais da Seg. Social, Hospitais e Centros de Saúde diversos, equipas sociais de Juntas de Freguesia).
O Centro está também no CLASP – Conselho Local de Ação Social do Porto, e pertence à CNIS –
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e à UDIPSS- União Distrital das IPSS do Porto.
Outra rede que tem estado em fase de crescimento é o setor social das obras e movimentos ligados aos
jesuítas portugueses, havendo muitos pontos de mútua partilha e colaboração ainda por desenvolver.
5.2. Parcerias formais e informais
Desde o inicio do seu funcionamento que o Centro mantém parceria e trabalho comum com as duas
maiores e mais ativas associações de imigrantes no distrito, a Associação Mais Brasil (imigrantes
brasileiros) e a Associação Amizade (imigrantes provenientes do Leste Europeu), responsáveis também por
vários dos encaminhamentos que nos chegam. Durante o ano de 2015 também cresceu a colaboração com
o Consulado do Brasil. E há outras associações de imigrantes (“Pontos nos I” de Aveiro, associações várias
de estudantes africanos no Porto) têm recorrido ao Centro sempre que necessário.
Destaque deve ser dado também às empresas empregadoras. Desde há anos que é forte a relação com a
PrestoPizza, que vem muitas vezes fazer contratações junto dos utentes do Centro (colaborando também
com a sua formação). Durante 2015 houve também um bom relacionamento com a Jerónimo Martins,
responsável por algumas colocações profissionais, assim como com a Filta Porto. Todas estas parcerias são
de potenciar, já que o emprego acaba por ser não só a via de autonomização por excelência, mas também,
no caso dos estrangeiros, a forma de garantir a possibilidade de permanência no país.
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Existem ainda outras parcerias, formais e informais, em benefício dos utentes do Centro:
Outras parcerias formais e informais
Centro de Alcoologia do Porto
Tratamento e acompanhamento de utentes
CDP - Centro de Diagnóstico Pneumatológico
Colaboração no rastreio da tuberculose
Inscrição dos utentes apoiados pelo Centro, oferta de material
Centro de Saúde Aníbal Cunha e da Carvalhosa
médico descartável e ações formativas
Reconhecimento e validação de competências de adultos, com
CQEP do Agrup. Escolas Fontes Pereira de Melo
possibilidade de reencaminhamento para formação
CUF
Oferta de consultas médicas e exames
Domus Social
Facilitação do processo de atribuição de habitação social
Facilitação na marcação de consultas e disponibilização de material
Espaço Jovem (Maternidade Júlio Dinis)
contracetivo
Integração em equipamento escolar de menores acolhidos pelo
Junta de Freguesia de Cedofeita
Centro
Apoio em consultas de estomatologia e implementação de próteses
Mundo a Sorrir
dentárias
Odimar Domingues (cabeleireiro)
Doação de corte de cabelo gratuito a utentes
Disponibilização de enxovais de bebé e realização de acções de
Vida Norte
sensibilização no Centro
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Página de facebook do Centro

6. Comunicação e imagem
Há um principio base da comunicação, que afirma que “do que não se fala, é como se não existisse”. E foi
por isso que já em 2014 se fez uma aposta forte nos vários meios de comunicação digital, de forma a dar a
conhecer ao exterior o trabalho do Centro: site, newsletter e facebook. Deles se fala a seguir.
Foi também no final de 2015 que o Centro foi alvo da atenção de alguns dos principais meios de
comunicação social: houve 2 reportagens na RTP1, 1 na TVI, 1 reportagem escrita no Jornal de Notícias e
outra no jornal Solidariedade (da CNIS)9.Já anteriormente o Centro tinha recebido a visita do Sr. Primeiro
Ministro, visita que esteve também na origem de noticias a nível nacional. Esta visibilidade acabou por ser
boa para o trabalho desenvolvido, facilitando a captação de novos recursos, parcerias e voluntários.
Importa ainda uma referência à Will Creative, empresa de design e comunicação que tem sido inexcedível
no empenho e disponibilidade para ajudar o Centro. A Will tem-se encarregado da produção de parte
significativa do material gráfico (cartazes e panfletos), assim como da fotografia profissional de alguns
eventos da casa.
6.1. Site
O site tem como objetivo principal a presença institucional do Centro na Internet. Não se pretende assim
que apresente muita atividade (esse é o papel atribuído ao facebook e à newsletter), mas que seja a “porta
de entrada”, simples e clara, para quem quer obter mais informações sobre o Centro. No site podem ainda
ser encontrados os mais recentes relatórios e planos de atividades.
O site teve durante 2015 o site teve 29 910 visitas, por parte de 9 227 utilizadores. As páginas mais vistas
foram a página de entrada, a página de contactos e as fotos.
6.2. Facebook
O facebook é, por natureza, o grande meio de divulgação do que vai quase diariamente acontecendo pelo
Centro, com textos muito breves e sobretudo imagens (que “valem por mil palavras”). Ao longo de 2015
foram publicados 157 posts, e os likes quase duplicaram, passando de 991 a 1 757. O facebook é assim cada
vez mais o meio pelo qual muitos voluntários e amigos vão acompanhando e mantendo-se a par do dia-adia da casa.

9

Os links respetivos podem ser encontrados no site, secção “Media”.
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6.3. Newsletter
Desde o seu início que a Newsletter tem tido uma estrutura bem definida, com um editorial, três notícias
breves sobre a vida da casa (“Breves do Centro”), três noticias ligadas ao mundo da exclusão social
(“Atenção às Margens”), um vídeo da “História do mês” (entrevista a um utente) e outro do “Voluntariado
do mês” (entrevista a um voluntário concreto, representativo de uma das áreas de voluntariado). É uma
estrutura simples, com notícias breves, que permite também a participação de utentes, equipa e
voluntários (a quem muitas vezes os textos são pedidos).
O número de assinantes da newsletter do Centro tem aumentado de forma regular, passando em 2015 de
145 para 200. Os vídeos são normalmente republicados no facebook, o que aumenta o seu número de
visualizações.
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Panfleto da campanha “Passaporte Solidário” (detalhe)

7. Sustentabilidade financeira
Embora a análise numérica detalhada da situação financeira do Centro tenha lugar noutro documento
(Relatório de Contas), cabe terminar este relatório com um comentário breve final sobre os cuidados e
medidas tomadas no capítulo da sustentabilidade financeira em 2015, já que esta é o pressuposto para a
continuidade do nosso trabalho.
7.1. Acordos, projetos e outros financiamentos
O financiamento principal do Centro vem por via de um acordo com a Segurança Social, com a valência de
“comunidade de inserção”. Os valores recebidos ficam longe de cobrir todos os gastos, e se fosse só por
eles o Centro não desenvolveria boa parte do trabalho que faz. Havia no início de 2015 um financiamento
complementar do ACM, que cobria a meio tempo o Gab. Jurídico e o Gab. Emprego, mas que terminou em
Junho, não havendo previsão sobre a abertura de novos financiamentos do ACM (que seria, dada a
dedicação do Centro aos imigrantes, um dos seus financiadores naturais). Estamos também ainda à espera
da abertura de várias linhas de financiamento do pacote Portugal 2020.
Entretanto, o Centro tem-se socorrido de outras formas de financiamento, nomeadamente medidas de
apoio ao emprego por parte do IEFP (só assim foi possível a contratação da animadora sociocultural). No
ano de 2015 foram também efetuadas candidaturas a alguns fundos e prémios (como o programa EDP
Solidária e o Prémio Maria José Nogueira Pinto), numa tentativa de obter financiamento para arrancar com
alguns projetos que complementariam o trabalho que já é feito. E os lugares de garagem disponíveis estão
arrendados na sua totalidade desde o início do ano.
É importante uma referência, finalmente, ao esforço de diminuição dos gastos correntes do Centro. Passou
a fazer-se a grande maioria das compras de alimentação e higiene a uma central de compras. E houve
mudança de fornecedor no caso da eletricidade e do gás. Existe assim o esforço de usar de forma mais
racional e regrada possível os fundos disponíveis que nos são confiados, através de uma gestão rigorosa e
atenta.
7.2. Donativos pro bono
Outra forma de diminuição de gastos liga-se às ofertas pro bono que o Centro vai conseguindo para muitas
das suas necessidades. Há que dar destaque aos 6 supermercados Pingo Doce que, várias vezes por
semana, nos oferecem os seus produtos já em final de prazo. Parte deles são utilizados na alimentação da
casa, e outra parte é distribuída pelos cabazes entregues às famílias. As duas campanhas de fim de semana
de recolha de alimentos num desses supermercados são também uma boa fonte de angariação de
produtos que mais se utilizam na casa. O Centro tem igualmente o apoio do Banco Alimentar, sendo
“entidade mista” (uso dos produtos para as necessidades da casa e para distribuição das famílias apoiadas).
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São as seguintes as restantes entidades que nos apoiam com produtos e serviços pro bono:
Outros apoios pro bono
Amenities 62
Oferta de produtos de higiene pessoal
Farmácias Boavista e Barreiros Apoio em medicamentos e descontos
Henkel Portugal
Oferta de produtos de limpeza
Real Vida
Doação dos seguros de utentes e de voluntários
Médicos do Mundo
Doação de medicamentos
Microsoft
Oferta de Licenças de Software

7.3. “Amigos do Centro” e consignação fiscal
O Centro não se pode queixar de falta de generosidade financeira das pessoas próximas, pois várias são as
ofertas, ocasionais ou em momentos específicos, que vão chegando à casa e que muito úteis se tornam. No
entanto, a criação de um conjunto de doadores regulares esteve sempre em perspetiva, pelo que assegura
de previsibilidade e segurança financeira.
Foi assim que no final de 2015 arrancou o grupo de “Amigos do Centro” , com o objetivo de pouco a pouco
se conseguir um grupo de doadores regulares comprometidos com a doação de uma quantia fixa, por
pequena que seja, ao Centro. Este é um dos desafios atuais do Centro, que permitia criar novas respostas e
serviços. O mote desta campanha tem sido o “ajude-nos a crescer”, e no final de 2015 havia já um pequeno
grupo de 17 doadores comprometidos e ativos com a nossa causa.
Ainda uma nota final sobre a consignação fiscal dos 0,5% do IRS, recebida pela primeira vez em 2015. Esta
é uma boa fonte de financiamento para qualquer instituição de utilidade pública, e importa continuar a
divulgar, entre toda a “comunidade São Cirilo”, a possibilidade desta opção.
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8. Posfácio

Imagem de São Cirilo, 14.Fev.2014
pintada por utentes, voluntários e equipa

… chegados ao fim do relato do caminho percorrido em 2015, são vários os sentimentos que ficam, ao final
de mais esta etapa na existência do Centro.
Há alegria, pelo tanto Bem realizado, em histórias e mudanças de vidas a que fomos assistindo. Há cansaço,
pelas novidades que fomos implementando, e que desafiam constantemente à desinstalação e à mudança.
Há a consciência de hesitações e de erros pelo caminho, nem sempre o desejo de acertar se concretiza. Há
também pena, pelo afastamento de alguns a quem não conseguimos acompanhar. E há, finalmente,
gratidão, muita gratidão, pela grande abertura com que tantas pessoas se confiaram ao nosso apoio, e pela
grande generosidade do número crescente de voluntários e doadores que se vão incorporando a este
projeto. Que assim se torna caminho e casa partilhado de todos.
Que Deus e São Cirilo continuem a desafiar-nos ao “magis”, na disponibilidade a oferecer a quem mais
precisa a “assistência” certa. Seguimos unidos, na construção do mundo melhor!
P. Filipe Martins sj
Porto, 28 de Março 2016
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RELATÓRIO DE CONTAS
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O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2015,
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 Principal: 87902 – Atividades de Apoio Social, com alojamento.
CAE Secundário 1:68200 – Arrendamento de bens imobiliários.
CAE Secundário 2: 56290 – Outras atividades de serviços de refeições
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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
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.
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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.

3.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos 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 ativos, 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 ativos 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. Ativos 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.
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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.

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 Ativos 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
4
Anexo Demonstrações Financeiras 2015

Centro Comunitário São Cirilo

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 efetivo.

3.5.1. Fornecedores e outras contas a pagar

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 respetivo 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.
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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 2015, o número médio de pessoal ao serviço da Instituição foi de 12
pessoas.
Durante este ano existiu trabalho voluntariado.

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 refletidos 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:
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Contas

Saldo Final

Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários

Saldo Inicial

333,37€
1.194,23€
0,00 €

Total caixa e depósitos bancários

1.527,60€

300,43€
725,58€
0,00 €
1.026,01 €

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. Ativos 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

2015

2014

Edíficios e outras construções

6-50

6-50

Equipamento Básico

4-6

4-6

Equipamento Administrativo

3-6

3-6

Ativos Tangíveis

Outros ativos fixos tangiveis

4

4
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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.
ATIVO BRUTO:
Rubrica
Ativos Fixos Tangíveis

Saldo Inicial

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

Aumentos

Alien/Reg

Saldo Final

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

2.439,45
1.184,58

756.000,00
1.435.805,50
40.261,12
15.151,46
6.970,12

2.250.564,17

3.624,03

2.254.188,20

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES:
Rubrica

Saldo Inicial

Aumentos

Alien/Reg

Saldo Final

158.647,03
39.718,37
9.923,16
5.342,57

28.684,85
470,90
1.743,42
861,01

177.923,04
40.189,27
11.666,58
6.203,58

213.631,13
2.036.933,04

31.760,18

245.391,31
2.008.796,89

Depreciações de Ativos Fixos
Tangíveis
 Terrenos e recursos aturais
 Edifícios outras construções
 Equipamento Básico
 Equipamento
administrativo
 Outros ativos 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:

9
Anexo Demonstrações Financeiras 2015

Centro Comunitário São Cirilo

2015
Mensurados
ao custo

Descrição

2014

Imparidade
acumulada

Mensurados
ao custo

Imparidade
acumulada

Ativos financeiros:
Clientes

-

-

-

-

Estado e outros entes públicos

-

-

-

-

15.818,05

-

26.073,21

-

Outras contas a receber
Diferimentos

595,47

Caixa e Depósitos bancários

686,93

1.527,60

-

1.026,01

-

205.000,00

-

360.398,77

-

Passivos financeiros:
Financiamento Obtidos
Diferimentos

376,29

Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

22.785,33

3.939,96

-

4.282,71

-

863.436,69

-

872.238,28

-

9. Divulgações exigidas por diplomas legais

9.1. Informação por atividade económica:
A actividade da Empresa resulta em 95,01% de operações inseridas no CAE (Rev . 3)- 87902
– Atividades de Apoio Social, e 4,99% de operações inseridas no CAE – 68200 –
Arrendamento de bens imobiliários.

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
Anexo Demonstrações Financeiras 2015

Centro Comunitário São Cirilo

10. Outras Informações

10.1.

Estado e outros entes públicos

O detalhe da rubrica do “Estado e Outros Entes Públicos” em 31 de Dezembro de 2015 é o
seguinte:

Descrição

2015

Imposto s/Rendimento das Pessoas Colectivas

0,00 €

Retenção IRC

0,00€

0,00 €
0,00€

Imposto s/Valor Acrescentado

0,00 €

0,00 €

TOTAL DO ACTIVO
Retenções na fonte e IRC a pagar
Contribuições para a Segurança Social

0,00 €

0,00 €

1.099,79 €

1.216,63 €

2.798,65€

Fundos de Compensação

41,52 €

TOTAL DO PASSIVO

10.2.

2014

3.939,96 €

3.023,30 €
42,78 €
4.282,71€

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 Utensílios
Livros e Documentação técnica
Limpeza e Higiene
Outros serviços
Outros materiais
Rouparia
Energia e fluidos
Seguros

2015
-€
2.912,11€
3.952,96€
720,29€
2.431,73€
991,97€
106,27€
617,61€
2.536,54€
958,21€
666,61€
200,64€
0,00€
3.867,89€
3.278,72€
108,12€
389,800€
14.040,52€
504,16€

2014
-€
2.069,71€
7.812,85€
711,89€
3.682,68€
682,34€
331,98€
12,80€
3.202,88€
492,85€
514,49€
61,50€
4.209,68€
2.955,25€
0,00€
0,00€
0,00€
16.429,42€
1.209,51€
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Transporte pessoal
Honorários
Contencioso e notariado
Artigos para oferta
Rendas e alugueres

296,70€
522,75€
5,00€

148,65€
3.311,70€
3,00€

19,94€
1.320,00€

40.448,54€

10.3.

Gastos com pessoal
Descrição






10.4.

Remunerações pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos
Seguros acidentes trabalho
Indemnização

2015

2014

117.765,62€
24.464,10€
3.493,25€
1.140,14€
4.500,00€

121.387,44€
25.814,34€
1.528,74€
917,52€
11.400,46€

151.363,11€

161.048,50€

2015

2014

Outros gastos e perdas

Descrição
Impostos

594,12 €
612,05 €

Outros
TOTAL

10.5.

47.843,18

1.206,17

477,26€
598,40
€
1.075,66
€

Juros e gastos similares suportados

Descrição

2015

2014

Outros gastos de financiamento

8.24604€
91,48 €

15.792,83 €
310,00 €

TOTAL

8.337,52 €

16.102,83 €

Juros suportados
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O Técnico de Contas

O Presidente
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ESNL)

RÚBRICAS

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

DATAS
31 DEZ 2015

31 DEZ 2014

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

2 008 796,89

2 036 933,04

856,71

372,50

2 009 653,60

2 037 305,54

15 818,05
595,47

26 073,21
686,93

1 527,60
17 941,12
2 027 594,72

1 026,01
27 786,15
2 065 091,69

461 847,91

493 564,88

336 159,99
156 833,88
954 841,78

343 799,99
-31 978,27
805 386,60

3 939,96

4 282,71

205 000,00
376,29
863 436,69

360 398,77
22 785,33
872 238,28

1 072 752,94
1 072 752,94
2 027 594,72

1 259 705,09
1 259 705,09
2 065 091,69

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

NETUS CONSULTORES, LDA

Pág.:

1

Centro Comunitário São Cirilo
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (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
2015
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
2014

8 035,58
462 827,09

3 049,85
308 561,96

-105 824,73
-40 448,54
-151 363,11

-97 889,54
-47 843,18
-161 048,50

24 994,59
-1 206,17

12 137,08
-1 075,66

197 014,71

15 892,01

-31 760,18

-31 767,45

165 254,53

-15 875,44

40,39
-8 337,52

-16 102,83

156 957,40

-31 978,27

156 957,40

-31 978,27

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

NETUS CONSULTORES, LDA

Pág.:

1

CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(valores expressos em Euros)

RUBRICAS
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

PERIODOS
2015

2014

8.035,58
37.803,29
155.959,15
-185.726,86
0,00
323.547,87
137.821,01

3.049,85
61.005,86
147.944,57
-205.900,58
-44,30
204.406,92
-1.449,36

3.624,03
0,00
524,84
0,00

-372,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.148,87

-372,50

0,00
0,00
0,00
13.211,15
17.354,59

17.473,08
15.698,77

155.398,77
8.337,52

15800,00
16.102,83

0,00
0,00
-133.170,55

1.269,02

501,59

-552,84

1.026,01
1.527,60

1.578,85
1.026,01

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS SOCIEDADES COMERCIAIS

Demonstrações financeiras do SNC: DACP

Ano: 2015

Entidade: Centro Comunitário São Cirilo
Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais
Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no capital próprio no período N e no período N-1

Unidade monetária (1)
Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

NOTAS

1

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Fundos

Resultados
transitados

Reservas

Outras
variações em
fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

Total

Total dos fundos
patrimoniais

493.564,88

343.799,99

(31.978,27)

805.386,60

805.386,60

261,30

(7.640,00)

31.978,27

24.599,57

24.599,57

2

261,30

(7.640,00)

31.978,27

24.599,57

24.599,57

3

(31.978,27)

156.833,88

124.855,61

124.855,61

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alteraçõesreconhecidasaos fundos
patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

4=2+3

RESULTADO EXTENSIVO

32.239,57

(7.640,00)

156.833,88

124.855,61

124.855,61

461.847,91

336.159,99

156.833,88

954.841,78

954.841,78

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO
PERIODO
Outras operações
5
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N

6=1+2+3+5

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

Demontração de fundos patrimoniais Sao Cirilo

06-04-2016

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS SOCIEDADES COMERCIAIS

Demonstrações financeiras do SNC: DACP

Entidade: Centro Comunitário São Cirilo
Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no capital próprio no período
Unidade monetária (1)
Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

NOTAS

1

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Fundos

Resultados
transitados

Reservas

Outras
variações em
fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

Total

Total dos fundos
patrimoniais

429.149,65

352.891,35

64.415,23

846.456,23

846.456,23

64.415,23

(9.091,36)

(64.415,23)

(9.091,36)

(9.091,36)

64.415,23

(9.091,36)

(64.415,23)

(9.091,36)

(9.091,36)

(31.978,27)

(31.978,27)

(31.978,27)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alteraçõesreconhecidasaos fundos
patrimoniais
2
3

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

4=2+3

RESULTADO EXTENSIVO

64.415,23

(9.091,36)

(31.978,27)

(31.978,27)

(31.978,27)

493.564,88

343.799,99

(31.978,27)

805.386,60

805.386,60

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO
PERIODO
Outras operações
5
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1

6=1+2+3+5

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

Demontração de fundos patrimoniais Sao Cirilo

06-04-2016

