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Prefácio

Ações falam mais alto do que palavras.
Deixa que as tuas palavras ensinem
e as tuas ações falem.
(Santo António)
Eis que tem entre mãos o Plano de Atividades 2016 do Centro Comunitário São Cirilo. Em muitas coisas
ele é herdeiro do plano correspondente de 2015, em vários pontos dá-lhe continuidade, e incorpora
variadas aprendizagens alcançadas ao longo deste ano que dentro em pouco termina.
O ano de 2015 foi um ano “cheio”. É curioso como na agitação dos dias e das semanas, quase não
damos conta de que algo se vai pouco a pouco construindo. Mas chegados quase ao final do ano, e
olhando para trás (é exercício inevitável para programar o novo ano), caímos na conta do muito que foi
feito, das mudanças operadas em quase todas as áreas do Centro, e, o que é mais importante, do
quanto elas acabaram por redundar em bem de todos aqueles a quem o Centro procura servir e
acompanhar. Mudanças nos procedimentos que depois são aplicadas nos atendimentos de gabinete.
Longas reuniões de equipa à volta de um caso que se quer ajudar da melhor forma. Fotos publicadas no
Facebook que uns dias depois fazem aparecer novos voluntários. Bens que alguém oferece e que vão
melhorar a qualidade de vida de uma família. Empresas que nos conhecem e que vêm ao Centro
contratar gente nova. De tudo isto, e muito mais, se foi fazendo o ano de 2015, e as muitas
autonomizações alcançadas são expressão de que, mesmo com o que há a melhorar, o projeto parece
avançar no rumo certo.
E com o novo ano de 2016 já à porta, é o tão inaciano desafio do “magis” (“mais”, em latim) que se
mantém, tentar com empenho e alegria “em tudo amar e servir”. Há o desejo de crescer “para dentro”,
aprofundando e melhorando a qualidade da nossa intervenção junto de cada pessoa e de cada família
apoiada. E há o desejo de crescer “para fora”, aumentando o número daqueles que se sentem
interpelados e chamados a fazer parte da “família São Cirilo”: utentes e elementos da equipa,
voluntários e instituições parceiras, empresas que doam bens e “Amigos do Centro” que nos apoiam
financeiramente de forma regular (e cujo crescimento é aposta necessária neste próximo ano!).
Obrigado a cada um pela sua presença neste projeto. E seguimos unidos, na construção de um mundo
melhor!
P. Filipe Martins sj
(Presidente da Direção)
Porto, 19 de Novembro 2015
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Objetivos Estratégicos para 2016




Iniciar o processo de elaboração de um Planeamento estratégico, com metas e
indicadores de avaliação, de forma a ganhar maior clareza quanto às linhas de rumo a
seguir nos próximos anos na construção do projeto São Cirilo;



Avaliar a aplicação/adequação dos novos instrumentos implementados em 2015 no
acompanhamento técnico feito aos utentes e na elaboração dos seus Projetos de Vida;



Criar um modelo de avaliação do trabalho desenvolvido nos vários serviços prestados
pelo Centro, por questionamento direto dos utentes e por recurso a indicadores
objetivos de avaliação do seu impacto;



Consolidar e manter uma estratégia de comunicação forte, sólida e mobilizadora;



Reforçar a sustentabilidade financeira, com recurso a novas candidaturas, a o
crescimento da rede de “Amigos do Centro” identificados com o projeto, e à angariação
de mais apoios pro bono.
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Plano de Atividades | 2016

O ano de 2016 terá como principal desafio dar continuidade e aprofundar a reestruturação e
redefinição da visão e da missão do Centro São Cirilo, iniciada já em 2013, através da
elaboração de um documento importante na gestão das organizações, que é o Planeamento
estratégico. O Planeamento estratégico é um guião que, a partir de um diagnóstico elaborado sobre a
instituição e da identificação dos seus pontos fortes e fracos, permite definir um rumo a seguir com metas
que se avaliam periodicamente.

Com a clarificação dos objetivos que se pretendem alcançar, a intervenção do Centro torna-se cada vez
mais consistente, o que permite ganhos quer em termos de qualidade técnica dos serviços prestados,
quer em termos do reconhecimento junto de parceiros, de outras instituições da rede social e ainda do
público em geral.
O Centro São Cirilo assume-se hoje como uma instituição de apoio social importante e único no
distrito do Porto, dado a sua especificidade e experiência adquirida ao longo de 5 anos no acolhimento a
imigrantes

em

situação

de

grande

fragilidade

social.

O

Centro,

enquanto

instituição

de

acolhimento/comunidade de inserção, tem ao longo dos anos reafirmando a sua competência distintiva
no acolhimento a este grupo específico de pessoas que necessitam de um apoio especializado. Ao
mesmo tempo, também a população nacional tem sido público-alvo do trabalho do Centro, dada a
situação económica difícil que o país atravessa. As necessidades de uns e outros fazem com que seja
importante continuar a concentrar esforços na capacitação técnica da intervenção e na melhoria contínua
dos serviços disponibilizados.
É ainda importante uma palavra sobre a prevista chegada a Portugal de refugiados da crise síria.
O Centro disponibilizou-se desde a primeira hora para o acolhimento de uma família, através da PAR –
Plataforma de Acolhimento aos Refugiados. Mas o facto de o alojamento não ser autónomo, antes
integrado nas instalações da casa, fez com que o São Cirilo não fosse considerado lugar prioritário de
acolhimento de refugiados. Mantem-se toda a disponibilidade para ajudar onde se veja necessário,
nomeadamente no ensino da língua e na disponibilização de refeições e cabazes a famílias acolhidas por
outras instituições da zona.
Para a concretização dos objetivos fixados para o próximo ano, o Plano de Atividades de 2016 focar-se-á
assim nas sete áreas de intervenção definidas nas páginas seguintes.
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1. Projetos e áreas de intervenção
1.1. Social / Comunitário
A vertente comunitária tem sido uma das mais-valias do Centro, com uma ligação afetiva forte entre
todos os que passam pela casa. Esta continua a ser destacada pelos utentes como o fator mais
positivo e diferenciador, sendo assim importante o seu reforço e a aposta na criação de novas
respostas e serviços.
A entrada em Setembro de 2015 de uma animadora sociocultural, ao abrigo de uma medida do
IEFP, permitiu dar início a uma

sistematização e maior articulação entre as atividades

formativas, lúdicas e o restante trabalho de cariz mais individualizado que se presta nos vários
gabinetes de atendimento.
A criação de atividades de cariz lúdico-pedagógico durante a semana permite criar rotinas,
despertar capacidades e potencialidades desconhecidas, bem como abrir horizontes para
vivenciar novas experiências. Elas permitem assim dotar os utentes de mais instrumentos
formais e não formais de crescimento pessoal e social , que são por sua vez úteis para uma mais
fácil integração no mercado de trabalho.
Em paralelo vai-se também criando um espirito de grupo e de entreajuda entre tod os, o que
aumenta a autoestima e potencia a valorização das pequenas conquistas e laços criados, que
assim se tornam significativos para a mudança nas vidas dos utentes do Centro.
Em 2016 a aposta irá no sentido de dar continuidade às atividades de capacitação e de lazer, de forma a
criar a união, a partilha e a descoberta de competências em diferentes áreas. Para que se possa
aprofundar e reforçar esta meta, serão dinamizadas as seguintes atividades:



Organização

e

dinamização

de

dias

multiculturais com periodicidade mensal

Comemoração de dias multiculturais

que

envolvam

nacionalidades,

utentes
dando

de
a

várias
conhecer

elementos da sua cultura, gastronomia, e
demais tradições nacionais.



Workshops práticos

Organização e dinamização de workshops
práticos

que

permitam

aos

utentes

experienciar

novas

atividades

desenvolver

novas

aptidões

e
ou

interesses, eventualmente em articulação
com entidades parceiras.
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Disponibilização de atividades lúdicas de
carácter livre e que permitam oferecer um

Atividades livres de caracter lúdico

maior

leque

de

(capacitativas)

de

oportunidades
ocupação

de

t e m p o s livres e de desenvolvimento de
competências pessoais e sociais.



Consolidação das atividades de carácter
obrigatório

(cada

utente

tem

necessariamente que escolher duas), que
consolidam

Atividades obrigatórias de cariz

o

Projeto de Vida (PV)

do

utente. Está previsto que continuem a

formativo

funcionar

as

seguintes

atividades:

Alfabetização; Português I e II;

Inglês;

Informática; Música; Tai-Chi; 30 minutos
com

Deus

e

Cinema.

Todas

estas

atividades são orientadas por voluntários
do Centro.



Continuidade do Programa Mentores para
Migrantes, iniciativa promovida pelo Alto
Comissariado

para

as

Migrações

e

Programa

desenvolvida em todo o país por um

Mentores para Migrantes

conjunto de parceiros locais. Através do
voluntariado,

este

programa

promove

experiências de troca, entreajuda e apoio
entre cidadãos portugueses e migrantes,
permitindo o conhecimento mútuo e a
ajuda no que seja necessário.



Desenvolvimento

de

formações

em

dimensões como o autoconhecimento e as
relações humanas, direitos e deveres de
cidadania, a gestão do tempo e dos bens
pessoais, e a espiritualidade (em sentido

Formação Humana Integral

lato). Cada vez mais se percebe que as
intervenções

sociais

em

populações

marginalizadas podem obter resultados
temporários satisfatórios, m a s

que no

longo prazo estão muitas vezes votadas
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ao fracasso, se não se dirigirem às raízes
profundas dos problemas e do próprio ser
humano. E toda a longa tradição da
espiritualidade
instrumento

inaciana
privilegiado

pode

ser

para

tal

intervenção e capacitação.

1.2. Capacitação / intervenção técnica
O ano de 2015 foi um ano de muitas mudanças, com a introdução de novos procedimentos internos e a
redefinição da estrutura de intervenção técnica. A par deste exercício de clarificação interna, foram
reformulados os instrumentos de acompanhamento e avaliação dos Projetos de Vida (PV) dos
utentes internos, de refeição e de cabaz, reconfigurando-se a figura de Gestor de PV como elemento
estruturante no acompanhamento técnico.

O objetivo é que o Gestor de PV seja a figura central no conjunto da intervenção desenvolvida com cada
utente e /ou família, no âmbito do plano individual/familiar de acompanhamento técnico. Desta forma em
2015 a técnica de Psicologia assumiu-se como Gestora de PV dos utentes apoiados em alojamento e
refeição, e a técnica de Educação Social como Gestora de PV das famílias apoiadas em cabaz. Quanto aos
restantes gabinetes (nomeadamente o Jurídico e o Emprego), eles apoiam as gestoras nas suas áreas
específicas de intervenção.
Esquema 1. Acompanhamento e avaliação dos PV dos utentes

Emprego

Jurídico
Psicóloga

Gestora
de PV

Educadora
Social

Gestora
de PV

Atividades
livres

Atividades
obrigatórias
Acompanhamento
de utentes
apoiados em
alojamento e
utentes apoiados
em refeição

Formações
transversais

Acompanhamento
de utentes e/ou
famílias apoiadas
em cabaz de
alimentos

Atendimentos de
avaliação e
acompanhamento
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O Gestor de PV tem como principais competências:


Elaborar um diagnóstico individualizado participado com o utente, identificando necessidades,
competências existentes e áreas prioritárias de intervenção;



Elaborar um plano de intervenção (PV) em que os objetivos são definidos em conjunto com o
utente, tendo em vista a sua capacitação e autonomização;



Proceder ao acompanhamento de todo o processo do utente;



Articular com todos os restantes gabinetes e serviços do Centro, bem como articular com
outras instituições que se relevem importantes para a concretização do PV.

Esta nova metodologia pretende alcançar uma melhoria no desempenho global da equipa, a partir do
planeamento e focalização da intervenção. O ano de 2016 será por isso ano para ajustar, monitorizar e
avaliar os procedimentos técnicos deste mais clarificado tipo de intervenção.

A avaliação das práticas profissionais requer sempre um olhar conjunto, quer com a equipa multidisciplinar
quer com o próprio utente, que deve ser sempre o agente da sua própria mudança. Há que evitar a
tentação de definir projetos de vida para os utentes, mas deve-se fazê-lo com os utentes, sendo
este o caminho para se conseguir resultados sustentados no tempo. Esta orientação para o utente coloca-se
hoje como uma condição essencial para dinamizar processos de capacitação, passando a ter efeitos
concretos nas atividades diárias da instituição e na delineação de novos projetos a desenvolver.
Para a concretização deste eixo de intervenção serão desenvolvidas as seguintes atividades:



Consolidação

da

aplicação

do

novo

Novos instrumentos de

instrumento de acompanhamento do PV do

acompanhamento do PV

utente, definido em conjunto com a Gestora
de PV.

Avaliação da aplicação



Avaliação

da

instrumentos,

dos novos instrumentos

aplicação
a

partir

dos
da

novos

experiência

conjunta dos utentes e das Gestoras de PV.


Avaliação dos serviços do Centro
pelos utentes

Aplicação e tratamento de dados de um
questionário

de

(idealmente

com

avaliação
o

aos

recurso

utentes
a

uma

estagiária), de forma a compilar dados
objetivos da satisfação e possibilidades de
melhoria em relação aos serviços prestados.
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Consolidação do grupo de partilha e recolha
de aspetos a melhorar por parte dos

MOP - Momentos
de Opinião Partilhada

utentes,

e

que

utentes

mensal,

participem

de

precede
para

a

que

forma

reunião
os

mais

de

utentes

ativa

na

resolução dos problemas da casa.



Criação de um grupo de partilha de base
democrática (com os elementos a definir o
seu funcionamento) e confidencial (o que é
partilhado

Grupo de Partilha

fica

dinamizado
objetivo

pela
o

emocional

no

e

grupo).

psicóloga,

O
terá

desenvolvimento
social

de

grupo,
como

pessoal,

cada

elemento

presente, através da partilha de sucessos e
dificuldades da vida de cada um.


Método de avaliação
da intervenção e de impacto

Criação de um método simples de avaliação
da intervenção em cada caso e do impacto
global

conseguido,

para

que

se

possa

perceber novos caminhos de intervenção e
de melhoria.

1.3.Emprego
No âmbito da inserção social, a inserção profissional assume especial importância, pelo que representa
para as pessoas e sociedades. Para os indivíduos o acesso a um emprego representa o acesso não só a um
rendimento, mas também a uma identidade positiva, a um estatuto social e a uma participação social ativa.
Também para as sociedades, o mercado de trabalho reflete, de certa forma, o seu nível de desenvolvimento
económico e social, a qualidade e bem-estar social. A (re) inserção socioprofissional constitui assim um pilar
essencial nos processos de integração social dos indivíduos.
Desta forma faz parte da missão do Centro a atenção redobrada a diferentes estratégias para ajudar
pessoas em dificuldades e grupos desfavorecidos, de forma a obterem competências que lhes
permitam candidatar-se com sucesso a oportunidades de emprego.
Em 2016 será reforçada a atenção a esta área, através das seguintes propostas de intervenção:
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Implementação

e

monitorização

da

aplicação de instrumentos que permitam
aos utentes desempregados, nacionais ou

”Coaching” dirigido

imigrantes, fazer uma autoavaliação do

ao percurso profissional

seu percurso profissional, tomando como
ponto de partida a sua situação atual e
delineando com o técnico um percurso
viável de inserção no mercado de trabalho
e /ou formação profissional.



Angariação de ofertas de trabalho em
empresas, parceiras do Centro e/ou com
responsabilidade social, para colocação de

Articulação com empresas

utentes do Centro;


Manutenção d a

relação

privilegiada

c o m paróquias e outras redes informais
da cidade, de forma a aproveitar a procura
de trabalho doméstico competente.



Implementação de um projeto piloto na
área da formação à medida na área do
serviço

doméstico.

desenvolvida

Formação à medida

ações

práticas

higiene

em serviço doméstico

por

Esta

formação,

voluntárias,

de

cuidados

habitacional,

incluirá
com

confeção

a
de

refeições, cuidado das roupas, etc., de
forma a aumentar a empregabilidade de
mulheres nacionais e imigrantes (muitas
delas pouco conhecedoras da utilização
dos eletrodomésticos mais habituais).



Formação

certificada

nas

áreas

de

serviço doméstico, da restauração e dos

Formação certificada/ financiada

cuidados

pessoais

(geriatria,

apoio

domestico, apoio à infância, etc.), em
articulação com a entidade formadora
Tecla (candidaturas conjuntas ao novo
quadro comunitário de apoio Portugal
2020).
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2. Gestão e funcionamento da equipa

Quanto ao funcionamento da equipa, consolidou-se em 2015 a sistematização de procedimentos e a
melhoraria de todo o registo de informação do Centro. Este esforço deverá continuar em 2016, e o
“manual de procedimentos” daí resultante tornar-se-á um útil instrumento de trabalho e de constante
aperfeiçoamento do seu funcionamento. Tem-se crescido também na capacidade de avaliação e de
aprendizagem com os erros.
As pessoas e as equipas são o capital mais importante de uma organização, uma vez que delas brota a
capacidade, conhecimento, habilidade e experiência que permite ir melhorando continuamente a sua
intervenção. O capital humano inclui também a criatividade e a capacidade de inovação, elementos
essenciais para que o Centro continue a crescer na capacidade de servir mais e melhor aqueles que mais
precisam.
Uma primeira avaliação de desempenho foi já implementada em 2015, como forma de autoavaliação
pessoal e de crescimento comum da equipa em habilidades humanas e técnicas. Este esforço deverá
continuar em 2016. A criação de espaços de transparência e diálogo dentro da equipa é também um desafio
constante.
Em 2015 o corpo de recursos humanos foi enriquecido com a entrada de uma animadora sociocultural.
Destaca-se também o regresso da técnica de emprego ao seu gabinete em full time, passando a área de
receção e apoio administrativo a ser assegurado por um elemento novo. O Centro contará também até ao
Verão de 2016 com o trabalho a tempo inteiro de um jesuíta em formação (a fazer o seu “tempo de
magistério”), dando um apoio importante na área da comunicação e da formação humana integral. O
elemento do gabinete jurídico foi também substituído, tendo passado a meio tempo por força do final do
financiamento do FEINPT.
Prevê-se assim que 2016 seja um ano para estabilizar a equipa e aumentar a capacidade de trabalho e de
crescimento em comum. No novo ano os principais desafios serão assim os seguintes:



Aperfeiçoamento do sistema de auto e de
heteroavaliação de cada elemento da

Avaliação de desempenho

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.



Formação da equipa

Participação
formativas

da
que

equipa

em

potenciem

áreas
o

seu
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desempenho profissional;


Promoção de espaços formativos com
recurso a entidades parceiras acerca de
temáticas ú t e i s para a intervenção da
equipa no Centro;



Visitas a outras instituições e projetos
que

se

relevem

importantes

para

a

partilha de experiência e enriquecimento
profissional da equipa.



Continuidade

da

aproximação

às

ferramentas inacianas de olhar (análise
critica

da

realidade)

–

acompanhar

(espiritualidade da inclusão) – servir (o
trabalho

Aproximação às ferramentas inacianas

(dimensão

como

missão)

pública

de

–

defender
alerta

e

sensibilização para as desigualdades). A
isto

ajudará

a

participação

nas

formações a serem iniciadas pela CAS –
Comissão

de

Apostolado

Social,

em

conjunto com elementos de outras obras
sociais inacianas.

3. Gestão financeira e sustentabilidade

A gestão financeira continua a ser uma das dimensões da vida do Centro que continuará a merecer
especial atenção em 2016. Ainda que em 2015 já se tenha conseguido uma redução de custos e um
planeamento financeiro mais rigoroso, a situação económica ainda é frágil e necessita de uma
atenção permanente. Existe um restante da dívida de construção ainda por pagar, e alguns dos recursos
humanos dependem ainda de financiamentos de carater temporário.

Por outro lado, percebeu-se que não é ainda o momento de pensar em lançar um negócio social,
seja pela conjuntura económica vigente, seja pelas características dos utentes atualmente apoiados, seja
pela maior estabilização de funcionamento que o Centro ainda necessita.

O esforço tendente ao equilíbrio deverá assim passar por algumas medidas apresentadas a seguir:
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Procura

de

permitam

enquadrar

missão

do

financiamentos
e

Centro

que

desenvolver

com

fundos

a
de

entidades financiadoras complementares
ao

Candidatura a novos projetos

acordo

existente com a Segurança

Social. Está nesta linha a candidatura a
fundos

comunitários

do

novo

“pacote

Portugal 2020” e a novos programas de
financiamento do ACM (Alto Comissario
para as Migrações)



Manutenção das parcerias privilegiadas
com o Pingo Doce e outras empresas que
possam contribuir de forma regular com
produtos essenciais para o dia-a-dia e
missão do Centro;

Angariação de fundos
e apoios pro bono



Procura

de

novos

apoios

empresariais

para

necessidades

quotidianas

pro

bono

responder

a

ainda

a

descoberto.



Aumento e consolidação de uma base
estável de “Amigos do Centro”, iniciado

“ Amigos do Centro”

com a campanha “Passaporte Solidário” e
que apoiem financeiramente o Centro de
forma regular.

Arrendamento de garagens
e de outros espaços



Continuidade
garagens
outros

do

arrendamento

(atualmente
espaços

do

das

completo) e
Centro

de

(para

formação, encontros de grupos, e outros).
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4. Corpos Sociais e governança

No final do ano 2014 iniciou-se a entrada de novos Curadores, pessoas identificadas com a missão e os
objetivos do CCSC e que tem trazido a experiência e/ou a pertença a outras redes, numa aportação útil
para a reflexão, colocação e crescimento estratégico do Centro. A importância da sua presença fez-se já
notar em 2015, com o envolvimento maior de vários deles na vida do Centro, e deverá continuar em 2016,
com o lançamento do Planeamento estratégico.
Também a Direção, constituída por elementos muitos ativos noutras tarefas, vai encontrando a sua forma
ideal de funcionamento, em reuniões mensais onde se equilibra a proximidade operativa e o distanciamento
estratégico. Seja a Tesoureira seja o Presidente vão mantendo uma presença muito próxima ao Centro,
encarregando-se de funções muito concretas no projeto.
Quanto ao Conselho Fiscal, tem sido uma boa proximidade à Direção, através de um acompanhamento
regular a nível financeiro e operativo.
Em termos de governança, são os seguintes os principais desafios para 2016:



Aprofundamento do trabalho iniciado em
2013,

dando origem a um documento

construído com a aportação de corpos

Planeamento Estratégico

sociais, equipa, utentes e voluntários;


Clarificação da Visão, M i s s ã o , Objetivos
Estratégicos e Operacionais do Centro, de
forma a facilitar a definição de rumos e a
clarificação de prioridades no projeto.



Criação de mecanismos que permitam ter
um

Planeamento financeiro

controle

financeiro

mais

regular,

ajudando a Direção a tomar decisões a
médio e longo prazo.



Continuidade da aproximação dos Corpos
Sociais

Modelos de governança

à

realidade

do

Centro

(maior

ligação da Direção aos técnicos, utentes e
voluntários;

criação

de

espaços

de

reflexão/participação dos Curadores, etc.).
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5. Voluntários e amigos
Logo desde o início do projeto São Cirilo que os voluntários têm tido um papel essencial nas mais
variadas áreas de intervenção. Das idas ao Pingo Doce à montagem dos cabazes de alimentos, das
atividades formativas ao banco de roupa, da realização de algumas tarefas mais especializadas à
participação nas campanhas de recolha de alimentos, os voluntários são hoje uma presença constante e
necessária na vida do Centro. Existe uma comunicação constante através de uma mailing list, e o
aparecimento em 2013 da figura de Coordenadora (atualmente desempenhada por uma Curadora) veio
aumentar ainda mais o sentido de corpo e o cuidado no acolhimento aos novos voluntários. Cada
voluntário está ligado a um técnico de referência, o que aumenta o sentido de competência e de pertença à
casa.
O ano de 2015 viu aparecer, por um lado, o ACUC – Ajuda Concreta a um Utente Concreto, que
consiste no recurso a voluntários e amigos para a resolução de necessidades concretas (p.e. um bem em
falta, um serviço necessário) sinalizadas no acompanhamento aos utentes. E surgiu, por outro lado, uma
parceria com a CASO, grupo de voluntariado da Universidade Católica que disponibiliza voluntários para o
acompanhamento escolar de crianças e adolescentes das famílias apoiadas em cabaz. Tal como no caso
dos Mentores para Migrantes, estes são voluntários que, embora não estritamente “voluntários do Centro”,
vão vivendo uma aproximação ao projeto que faz todo o sentido potenciar.
Em 2016 quer continuar-se a apostar no potencial dos voluntários, seja através de uma cada vez mais
cuidada integração dos novos voluntários nas suas tarefas específicas, seja pela continuação de
promoção de espaços regulares de conhecimento e partilha mútuas entre voluntários, utentes e equipa.
Nesta área, são as seguintes as vertentes que se quer continuar a trabalhar:



Integração, acompanhamento

Continuidade

na

boa

integração

e

acompanhamento dos novos voluntários;


e formação de voluntários

Formação/reciclagem

a

cada

grupo

específico de voluntários, de forma a
desempenharem

cada

vez

mais

eficazmente a sua ação.



Melhoria do “Manual do Voluntário São

Sistematização do trabalho dos

Cirilo”, complementando a informação já

voluntários no Centro

existente com a descrição funcional dos
vários tipos de voluntariado no Centro.



Articulação com a equipa

Ligação dos voluntários a um elemento
da equipa técnica (dependendo de cada
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área de voluntariado), de forma a ajudar
na sistematização d e

procedimentos e

na transmissão de informação/feedback;


Consolidação dos momentos de convívio/
partilha de forma a possibilitar uma maior
integração entre a equipa técnica e o
corpo

de

voluntários,

com

o

fim

de

potenciar a sua intervenção no Centro.

6. Comunicação e Imagem
Nas sociedades modernas, a imagem é objeto de interesse e investimento crescente no desenvolvimento
estratégico das organizações, pois a visibilidade, a comunicação e a partilha do que se faz pode resultar
em mais voluntários, mais parcerias, e mais oportunidades de serviços e de financiamento.
O ano de 2015 assistiu a um reforço notável de vários meios de divulgação do trabalho do Centro,
muito devido ao empenho da pessoa encarregue da área e de alguns voluntários especializados. O
Facebook do Centro tem um movimento assinalável, tendo já alcançado os 1600 seguidores. O site,
embora comece a pedir uma reformulação nos conteúdos, tem desempenhado bem o seu papel de
apresentação institucional do projeto. Quanto à newsletter, atualmente com 190 assinantes, cumpre bem
o seu papel de dar notícias seja sobre a casa (incluindo um vídeo sobre um utente e outro sobre um tipo
de voluntariado) seja sobre o mundo da exclusão. A aposta, indicam as tendências digitais, deverá ser
nas imagens e nas notícias curtas e apelativas.
Uma aposta surgida no final de 2015 são os Meios de Comunicação Social. Conseguiu-se uma boa
reportagem nas notícias da RTP1, o que abriu a porta a outras presenças. E vale a pena continuar a
investir nestes contactos, pois se será talvez demasiado ambicioso que o Centro seja conhecido a nível
nacional, faz todo o sentido a divulgação do seu trabalho a nível regional e local.
Ao nível da comunicação e imagem, em 2016 pretende-se então aprofundar e melhorar nas seguintes
áreas:



Manutenção e animação do Facebook, de forma
a continuar a divulgar as principais atividades

Facebook

desenvolvidas

no

Centro,

alimentando

e

fortalecendo a ligação entre a casa e as
pessoas que acompanham o seu trabalho.

Remodelação do site



Continuação da renovação do site, com mais
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informação sobre o trabalho do Centro, a
apresentação das principais atividades, e a
publicidade aos principais parceiros e mecenas.

Newsletter mensal



Divulgação e captação de novos leitores da
newsletter mensal do Centro, como fonte de
divulgação

complementar

às

notícias

mais

breves do Facebook.



Meios de comunicação social

Contacto com Meios de comunicação social
como TV, jornais e outros, de forma a ter maior
visibilidade

e

angariar

novos

apoios

e

voluntários.

7. Parcerias e boas práticas

Hoje em dia nenhuma instituição sobrevive só, e é nas parcerias dos mais diversos tipos que se cresce e
complementa trabalho e missão. 2015 foi o ano de nascimento e/ou reforço de várias parcerias e ligações,
e quer-se continuar com este dinamismo em 2016.

O Centro está hoje mais próximo e articula melhor com muitas outras instituições da rede social da
cidade (Vida Norte, serviço social do CNAI, Albergues Noturnos do Porto, etc.), assim como está mais
presente em várias redes e plataformas (NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do
Porto, P+E Plataforma Mais Emprego, UDIPSS – União Distrital das IPSS do Porto, CLASP – Conselho
Social de Ação Social do Porto, Liga para a Inclusão, etc.). A relação mais forte com entidades afins da
área social permite novas aprendizagens, encaminhamento de utentes e partilha de experiências.

É também de fortalecer a relação com entidades e redes empregadoras, quer formais quer informais,
que recorrem ao Centro ao necessitar de mão-de-obra especializada ou indiferenciada. Sabe-se que a
maioria das colocações profissionais acontece através destas “redes de confiança”, e sendo o emprego a
principal via de autonomização dos utentes do Centro, novos contactos devem ser explorados nesta área.
Também a relação com entidades formadoras é importante, ao permitir o aumento de escolaridade e a
formação prática em áreas onde ainda vai havendo empregabilidade.

Há finalmente a importante rede de apoios pro bono em espécie, já referida no capítulo da
sustentabilidade. Neste âmbito surge como significativa a recente parceria com o Colégio da Paz, onde
alunos, pais e professores podem assumir-se como uma importante fonte de suporte ao trabalho do
Centro. Ao mesmo tempo ela permite o seu contacto com uma realidade social à qual estão menos
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habituados, com o consequente alargamento de horizontes e conhecimento das realidades humanas mais
duras. Outras parcerias do género são de explorar em 2016.

No próximo anos estão então em vista ou já concretizadas parcerias formais com, entre outras, as
seguintes entidades:



Empresa de formação profissional, com
uma oferta alargada de opções formativas

Tecla

financiadas

e

certificadas,

dirigidas

a

públicos de baixa escolaridade como em
parte é o do Centro.

CQEP



Centro

que

obtenção

(Centro para a Qualificação

escolar

e o Ensino Profissional)

de
e

uma

utentes

maior

modulares

mecanismos

Fontes Pereira de Melo

aos

profissional,

formações

do Agrupamento de Escolas

permite

de

e

a

certificação
através
dos

de

novos

reconhecimento

e

validação de competências.



Parceria para encaminhamento de utentes
que se encontrem numa fase de maior

Albergues noturnos do Porto

estruturação e que possam integrar os
serviços do Centro.



Parceria

para

participação

dos

nossos

utentes em workshops artísticos de forma

Casa da Música

gratuita ou a preços reduzidos.



Parcerias pontuais com o Espaço T, Terra
Solta, museus e outros, que possam criar

Instituições de cariz artístico

sinergias

entre

dinamizadas

as

no

atividades

Centro

e

livres
outras

desenvolvidas fora.



Parceria

para

educativa

Colégio da Paz

apoio

do

da

colégio

comunidade
a

algumas

necessidades do Centro, conseguindo-se
ao mesmo tempo uma maior consciência e
ação

diante

das

desigualdades

sociais

atuais.
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Conclusão

O que faz andar a estrada?
É o sonho.
Enquanto a gente sonhar.
A estrada permanecerá viva.
(Mia Couto)

A definição de um plano estratégico, orientador para práticas inovadoras e que permitam ao Centro
alavancar a atuação da Equipa será a ambição de São Cirilo para o ano de 2016. A partir de uma discussão
partilhada acerca de quais as metas a atingir para a melhoria contínua da nossa atuação face ao
aparecimento de um novo olhar em torno dos fenómenos migratórios.
Embarcar no desafio de uma maior capacitação técnica, através da melhoria de instrumentos de
monitorização e avaliação da intervenção junto dos utentes, numa perspetiva de continuidade do trabalho
que vem sendo desenvolvido, continuando a apostar numa gestão rigorosa, sustentada em instrumentos de
controlo, gestão e avaliação permanente das práticas institucionais.
As atividades lúdicas-pedagógicas iniciadas em 2015, pretendem testar ao longo do próximo ano, o
empoderamento dos utentes, dando-lhes voz para participarem activamente em todo o processo e
delinearem juntamente com os técnicos novas formas de inclusão social. Temos atribuído um lugar central à
cidadania, e à participação em processos de debate e decisão que afectam as condições da vida de cada
uma das pessoas apoiadas.
Pretendemos estar atentos às mudanças, e no imediato, considerar todas as estratégias que garantam a
sustentabilidade, assentes no princípio da diversificação dos Amigos, Parceiros e Mecenas do Centro.
Continuaremos a pautar o nosso trabalho pela ambição de vir a ser uma entidade de referência na cidade
do Porto, pela experiência acumulada de trabalho com imigrantes, destacando-se como factor diferenciador
as práticas de intervenção nesta área específica.
Obrigada a todos por fazerem parte deste projeto e continuarem a acreditar que ainda é possível criar um
Mundo mais justo e igualitário!
Paula Ferreira
(Diretora)
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