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1. Prefácio
“As obras de misericórdia tocam toda a vida duma pessoa.
Por isso, temos possibilidade de criar uma verdadeira revolução cultural
precisamente a partir da simplicidade de gestos
que podem alcançar o corpo e o espírito, isto é, a vida das pessoas!”
Papa Francisco, Misericordia e Misera

Eis que tem nas suas mãos o Relatório de Atividades de mais um ano de vida do Centro. 2016 foi
novamente um ano de trabalho e de empenho, com histórias e rostos reais por detrás de cada número que
vai encontrar a seguir. São “vidas de pessoas”, como escreve o Papa Francisco. O Centro é de facto cada vez
mais “casa” para muitas pessoas, bastante mais do que um “centro de serviços”. Para muitos, o Centro São
Cirilo tem sido rampa de lançamento para vidas renovadas, e lugar de descanso para quem já segue por
caminhos novos. E que continue a ser igualmente possibilidade aberta para quem ainda não cruzou as suas
portas.
É de “gestos simples que alcançam corpo e espírito” que este Relatório fala. O acolhimento à nova diretora
chegada em Abril, e o empenho financeiro em manter o Gabinete de Emprego e a Animação Sociocultural.
O começo do Planeamento Estratégico com a participação de tantas e tão diversas pessoas, e as
candidaturas ao fundo europeu FAMI e ao nacional Prémio BPI Solidário. A fidelidade de cada elemento da
equipa em cada atendimento, e a generosidade dos voluntários na entrega às suas tarefas semanais. De
todos estes “gestos” se foi alimentando o ano de 2016. É também consolador confirmar que o Centro vai
ganhando experiência no que faz, e que essa boa prática vai sendo reconhecida por parceiros que a nós
recorrem, e por pessoas e empresas financiadoras que em nós confiam. A experiência dá estabilidade, por
um lado. E por outro, é da estabilidade que nascem iniciativas novas, e outras se melhoram ou
aprofundam.
Termino no “lugar” onde é certo estar, o “lugar” da gratidão. Como aqui na casa costumamos dizer aos
voluntários, não lhes agradecemos a eles a sua presença. Agradecemos sim a Deus (e muito!) essa
presença, gratos por tanta gente (voluntários e doadores, utentes e equipa, corpos sociais e outras pessoas
próximas) que se sente chamada e “tocada” por este projeto, e pela alegria e pelos frutos que este trabalho
tem gerado. Esta é a verdadeira “revolução cultural”, a construção lenta e laboriosa de um mundo melhor.
O Centro tem mudado muito ao longo destes anos, e muito mais há ainda para crescer. Que possamos
continuar a ser fieis a este caminho “criativo” e “revolucionário”!

P. Filipe Martins sj
(Presidente da Direção)
Porto, Março 2017
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Música mexicana na Festa da Páscoa

2. Equipa e Voluntariado
O Centro São Cirilo é uma casa construída, mantida e cuidada por muitas mãos, sejam elas da equipa,
constituída por um conjunto de colaboradores contratados, sejam de um imenso e empenhado grupo de
voluntários, uns regulares e outros pontuais, que todos juntos contribuem para a sua missão.
2.1. Equipa Técnica e Auxiliar
A equipa técnica do Centro é composta por uma Técnica Social, uma Psicóloga, uma Jurista (a meio
tempo), uma Técnica de Emprego, uma Técnica Administrativa, uma Animadora Sociocultural e uma
Diretora. O ano de 2016 viu chegar uma nova Diretora em Abril, tendo a passagem de testemunho sido
assegurada, até Agosto, pelo Presidente da Direção.
Quanto à equipa auxiliar, com tarefas complementares às da equipa técnica, é composta por um cozinheiro
(que veio substituir a cozinheira anterior), encarregue também da gestão das despensas e dos produtos
oferecidos e colocados nos cabazes; dois ajudantes de lar, responsáveis pelo funcionamento do Centro às
noites e fins de semana, assim como pela manutenção do edifício e dos equipamentos; e uma empregada
de limpeza. A ajudar na cozinha e na limpeza esteve durante todo o ano, com medida de apoio do IEFP, um
jovem com funções de ajudante de cozinha.
Em 2016 manteve-se a aposta na formação técnica e humana dos elementos da equipa, sobretudo através
das ações da Entrajuda, e de matriz inaciana através dos diversos eventos organizados pela CAS – Comissão
de Apostolado Social dos jesuítas portugueses.
2.2. 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. Houve em 2016 uma continuidade do número
de voluntários regulares, 71 pessoas.
O quadro a seguir apresenta as áreas de voluntariado no Centro:
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Voluntariado regular no Centro São Cirilo
Recolha de alimentos em fim de prazo nos Pingo Doce

28

Aulas e atividades regulares (línguas, alfabetização, música…)

20

Montagem de cabazes alimentares familiares

8

Banco de roupa

8

Área médica

3

Outras tarefas

4

Total

71

No respeitante à idade dos voluntários, a média de 2016 ronda os 53 anos. Se por um lado continuam a
existir poucos jovens a fazer voluntariado regular no Centro, por outro a idade traz experiência e também
estabilidade de vida e de presença, o que tem sido de grande importância e enriquecimento para os
utentes1.

Idade dos voluntários
10%

Idades dos voluntários
Menos de 30 anos

7

13%

34%

Menos de 30 anos

30 - 40 anos

9

30 - 40 anos

40-50 anos

10

40-50 anos

50-60 anos

21

Mais de 60 anos

24

Idade média

50-60 anos

14%

Mais de 60 anos

53,1

29%

É de salientar que o tempo de permanência como voluntário no Centro evidencia a referida estabilidade,
pois cerca de 40% dos voluntários está ligado ao Centro há mais de 2 anos, numa fidelidade grande à casa e
ao projeto.

Há quanto tempo na instituição?
Tempo na instituição
0-6 meses

17

6-12 meses

5

1-2 anos

19

Mais de 2 anos

30

Tempo médio (anos)

3,6

24%
0-6 meses
42%

6-12 meses
7%

1-2 anos
Mais de 2 anos

27%

1

O voluntariado de pessoas experientes é algo que tem sido crescentemente reconhecido e valorizado pelas
instituições.
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Realiza-se habitualmente uma reunião geral de voluntários no recomeço do ano (Setembro), e com mais
frequência acontecem reuniões sectoriais, para tratar de questões concretas do funcionamento do Centro.
Cada área de voluntariado está ligada a um elemento de referência da equipa técnica (ver no diagrama
abaixo), 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.
Essencial é também o papel da coordenadora de voluntários, que faz o acolhimento dos novos voluntários
e vai acompanhando a integração, o trabalho e as dificuldades de todos.
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.
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Conto animado no Lanche das Atividades de final de ano

3. Utentes e Apoios Prestados
O ano de 2016 foi um ano de estabilidade e aprofundamento da intervenção do Centro, onde se trabalhou,
entre outros, a consolidação dos instrumentos de acompanhamento de utentes e a afinação dos critérios
de admissão nas diferentes respostas sociais. Foi também esta estabilidade a base para o lançamento do
processo de Planeamento Estratégico, no qual participaram a equipa, voluntários, utentes, corpos sociais e
ainda alguns “amigos críticos” externos, num total de 60 pessoas. Deste trabalho resultou um Plano
Estratégico para 2017-19, que inclui a definição, resultante de um consenso alargado, da Missão, Visão e
Valores do Centro. Este Plano está descrito num documento próprio, mas apresentamos abaixo, pela
novidade e centralidade na ação do Centro, os elementos referidos:
Missão: O Centro Comunitário São Cirilo é uma comunidade de inserção focada na capacitação para
a autonomia de pessoas e famílias, estrangeiras e nacionais, em idade ativa e em situação de
fragilidade social, promovendo a sua integração através de projetos de vida construídos com os
próprios.
Visão: Ser comunidade de referência na capacitação e reintegração social de estrangeiros e
nacionais, em articulação com outros parceiros e segundo uma visão cristã e inaciana da pessoa e do
mundo.
Valores:
 Acolhimento: recebemos cada pessoa em atitude de grande disponibilidade para ouvir,
acompanhar e incentivar.
 Autonomização: apoiamos e incentivamos cada pessoa na construção de um projeto de vida
integral que sustente a sua autonomia.
 Dignidade humana: assumimos a pessoa como sujeito pleno de direitos, que respeitamos e
defendemos, e de deveres de cidadania e de contribuição ativa para a sociedade.
 Liberdade: respeitamos o espaço próprio de decisão de cada um, enquanto principal responsável
pelo seu caminho pessoal.
 Comunidade: somos casa que procura a inclusão de todos, valorizando a diversidade e o
crescimento integral de cada um.
 Transparência: desenvolvemos as nossas atividades de modo aberto, prestando contas e
incentivando a participação de todos.
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Quanto às respostas sociais existentes no Centro, mantêm-se as seguintes:
 Serviço de Alojamento Temporário – regime de alojamento, 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, Psicologia, 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 assim a motivação e pro-atividade dos próprios
utentes, na aquisição de competências e no cumprimento do acordado com o Centro.
Os números globais revelam que em 2016 passaram pelos diversos serviços do Centro um total de 1059
pessoas de 72 nacionalidades diferentes, das quais 791 foram novos utentes. Detalha-se a seguir a
utilização de cada um dos referidos serviços.
3.1. Utentes Internos
No ano de 2016 foram acolhidos em alojamento um total de 39 utentes, tendo havido 23 entradas e 25
saídas. A comparação com os dados do ano anterior permite-nos constatar algumas diferenças,
essencialmente pelos aumentos do número de pessoas alojadas (foram 32 em 2015), do número de
mulheres e menores acolhidos (que se mantiveram elevados ao longo do ano de 2016) e do número de
entradas e saídas. Estes valores acabam por ser reflexo das flutuações expectáveis numa Comunidade de
Inserção de carácter temporário.

No que respeita à idade dos utentes acolhidos, verificamos que 28 se encontram em idade ativa, número
que reflete o foco que o Centro tem tido em acolher pessoas com um perfil mínimo de empregabilidade e
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consequentemente com probabilidade de autonomização nos prazos definidos (6 meses para nacionais e
12 meses para estrangeiros). Existe ainda um número significativo de utentes (6 pessoas) com mais de 55
anos, que surgem pelo facto de em vários destes casos ter sido definido um PV que não passa pelo
emprego, mas pela organização de procedimentos legais que lhes permita o acesso a prestações sociais.

Idades

Idades - utentes internos
0-17 anos
5
18-25 anos
8
26-35 anos
8
36-45 anos
7
46-55 anos
5
Mais de 55 anos
6
Média
34,5

13%

15%

0-17 anos
18-25 anos

13%

26-35 anos

20%

36-45 anos
46-55 anos

18%

Mais de 55 anos

21%

Passando agora aos países de origem, verificamos face aos números de 2015 uma diminuição acentuada de
utentes nacionais a beneficiar deste tipo de apoio (9 portugueses em 2015 e 2 em 2016). Esta redução
deve-se quer ao aumento das respostas sociais ao nível do acolhimento na cidade do Porto, quer à cada vez
maior visibilização do Centro São Cirilo, por parte dos parceiros da rede social, como tendo as condições
adequadas para o acolhimento de estrangeiros. Das 39 pessoas acolhidas em 2016, os cidadãos africanos
foram os quem mais procurou este tipo de apoio (14 pessoas, das quais 9 oriundas dos PALOPs), seguidos
dos cidadãos da Europa de Leste (8).
Pais de origem - utentes intern.
Quirguistão
5
Angola
3
Palestina
3
Roménia
3
Ucrânia
3
Bulgária
2
China
2
Guiné-Bissau
2
Portugal
2
São Tomé
2
Argélia
1
Austria
1
Bangladesh
1
Brasil
1
Cabo Verde
1
Etiópia
1
Irão
1
Moçambique
1
Quénia
1
Senegal
1
Serra Leoa
1
Venezuela
1

País de origem
3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

13%

3%
3%
3%

8%
8%

3%

8%

3%

5%

5%
5%
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8%
5%

5%

Quirguistão
Angola
Palestina
Roménia
Ucrânia
Bulgária
China
Guiné-Bissau
Portugal
São Tomé
Argélia
Austria
Bangladesh
Brasil
Cabo Verde
Etiópia
Irão
Moçambique
Quénia
Senegal
Serra Leoa
Venezuela

Quanto ao tempo médio de permanência no Centro dos utentes internos, verificou-se um equilíbrio
relativamente ao ano anterior, 370 dias em 2015 e 371 em 2016. Como já foi descrito no Relatório de
Atividades de 2015, estavam alojados no Centro, desde 2010 e 2011, um indivíduo isolado e um agregado
familiar (composto por mãe e menor), que se mantiveram durante quase todo o ano de 2016. A sua
autonomização no último trimestre fará baixar bastante esta média no próximo ano.

Tempo estadia – utentes intern.
0-30 dias
10
30-90 dias
11
91-180 dias
5
181-365 dias
5
Mais de 1 ano
8
Média
371 dias

Tempo de estadia
20%

26%

0-30 dias
30-90 dias
91-180 dias

13%

181-365 dias
Mais de 1 ano

13%

28%

A análise dos motivos de saída mostra que, à semelhança do ano anterior, o trabalho continuou a ser o
principal motivo de autonomização (10 autonomizações por trabalho em 2016, tendo sido 6 em 2015). O
segundo principal motivo identificado, designado por “Outro”, refere-se maioritariamente a menores, cujo
PV é anexo ao dos pais. Assim, quando os adultos integram o mercado de trabalho, os menores
autonomizam-se por inerência. É de destacar que, nos últimos anos, têm diminuído progressiva e
gradualmente as saídas por incumprimento (4 em 2014, 2 em 2015 e 1 em 2016). Esta situação poderá
estar relacionada com a afinação dos critérios de admissão e com a aposta num acompanhamento de
proximidade mais sistemático. Finalmente, e ao invés do ano anterior, houve alguns utentes (2) que saíram
do Centro para integrar outras instituições, o que é também reflexo de uma crescente articulação
interinstitucional que permite a identificação de respostas mais adequadas às necessidades particulares de
cada um.

Motivo de saída – utentes internos
Trabalho
10
Outro
8
Iniciativa própria
4
Apoios sociais
3
Integr. noutra instituição
2
Incumprimento
1
Reavaliação
1
Regresso ao país origem
1

Motivo de saída
3%

3% 3%

Trabalho

7%

34%

Outro
Iniciativa própria

10%

Apoios sociais
Integr. noutra instituição
Incumprimento

13%

Reavaliação
Regresso ao país origem
27%

Recorrendo ao “follow-up” percebemos que 11 dos utentes que saíram do acolhimento mantiveram o
emprego, sendo esta a sua situação atual. O elevado número de utentes em situação desconhecida (12)
está relacionado com dois agregados familiares (num total de 9 elementos) que beneficiaram do apoio
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numa fase transitória e pontual da sua vida, desconhecendo-se o seu paradeiro desde que deixaram o
alojamento.

Situação atual

Situação atual – utentes internos
Desconhecida
12
Emprego
11
Apoios Sociais
6
Pais de origem
1
Desemprego (s/ apoios sociais)
0

3%

0%
Desconhecida

20%

Emprego
40%
Apoios Sociais

37%
Pais de origem

3.2. Utentes de Refeição
Em 2016 passaram pelo apoio em refeição 20 utentes, verificando-se uma diminuição comparativamente a
2015 (32 utentes apoiados). A diminuição da procura deste serviço no Centro explica-se, novamente, pela
existência de outros refeitórios sociais e pontos de distribuição e recolha 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 em que se encontram.
Os números de entradas (9) e saídas (11) espelham a diminuição da procura, estando no final do ano um
total de 9 pessoas a beneficiar deste tipo de apoio. O grupo é constituído, maioritariamente, por utentes
beneficiários de apoios sociais (reforma, RSI, entre outros), com necessidades de intervenção mais
continuadas, que foram admitidos entre 2010 e 2012, período em que se intervinha numa lógica mais
assistencial e menos capacitadora. Estas pessoas têm na sua maioria apoio social para o alojamento, sendo
que o isolamento e a incapacidade de reverter a situação de baixos rendimentos se constituem como
entraves à autonomização e perpetuam o apoio.

Quanto à nacionalidade destes utentes, este é um serviço procurado maioritariamente por cidadãos
nacionais (41%). Este apoio parece não ir ao encontro das necessidades de grande parte dos estrangeiros
10

que nos procuram, pois estes ou estão em carência de alojamento, ou estão em situação mais estabilizada
e recorrem a cabaz de alimentos e outros serviços.

Pais de origem – utentes de ref.
Portugal
9
Ucrânia
4
Brasil
2
Angola
2
Angola
2
Guiné
1
Quirguistão
1
Venezuela
1
Total
20

País de origem
4%

5% 5%

Portugal

9%

Ucrânia

41%

Brasil
Angola

9%

Angola
9%

Guiné
Quirguistão

18%

No seguimento do já acontecido no ano passado, a média de idades tem aumentado, estando, no final de
2016, em 50,3 anos. Este valor elevado é explicado seja pela nota anterior (utentes com idades elevadas e
já com baixas probabilidades de autonomização), seja por alguns deles serem “utentes NPISA” (a rede
institucional de acompanhamento às pessoas sem-abrigo do Porto), cuja gestão está a cargo do Centro e
cuja inserção temporária neste tipo de apoio permite um acompanhamento mais próximo e regular.

Idades – utentes de refeição
0-17 anos
0
18-25 anos
1
26-35 anos
1
36-45 anos
3
46-55 anos
7
Mais de 55 anos
8
Média
50,3

Idades
0%5%

5%

0-17 anos

15%

40%

18-25 anos
26-35 anos
36-45 anos
46-55 anos

35%

O tempo médio de permanência no serviço de refeições em 2016 foi de aproximadamente 334 dias, o que
significa uma diminuição relativamente ao ano anterior (391 dias). Tal deve-se às autonomizações de
algumas das situações paliativas descritas acima, bem como a algumas transferências para outras
instituições. Apesar deste tempo médio elevado, 9 pessoas estão dentro do prazo máximo indicativo para a
permanência no Centro (os já referido 6 meses para nacionais e os 12 meses para estrangeiros).
Tempo de estadia

Tempo de estadia – utentes de ref.
0-30 dias
1
30-90 dias
7
91-180 dias
1
181-365 dias
3
Mais de 1 ano
8
Total
20

5%
0-30 dias

30-90 dias

40%

35%

91-180 dias
181-365 dias
Mais de 1 ano

15%

11

5%

Quanto ao motivo de saída, e contrariamente ao ano de 2015 em que o principal motivo foi o
incumprimento, em 2016 esta situação não se verificou, passando o trabalho a ser o principal motivo. O
segundo motivo de saída, no caso de 3 pessoas, foi a saída por iniciativa própria. Este motivo está
relacionado com a dificuldade de adaptação de alguns utentes à dinâmica do Centro (cumprimento de
horários, frequência de atividades, etc.), optando assim por deixar voluntariamente o apoio.

Motivo de saída – utentes de ref.
Trabalho
5
Iniciativa própria
3
Integr. noutra instituição
1
Regresso pais de origem
1
Reavaliação
1
Incumprimento
0
Alteração apoio
0
Apoios sociais
0
Total
11

Motivo de saída
0%

9%

0%

0%

Trabalho

9%

Iniciativa própria

9%

Integr. noutra instituição

46%

Regresso ao pais de origem
Reavaliação

Incumprimento
27%

Alteração apoio

Quanto à situação presente de quem deixou o apoio em refeições, constatamos que os meios de
subsistência são o trabalho a par com os apoios sociais. Como referido anteriormente, trata-se de uma
população mais heterogénea ao nível das características pessoais/contextuais, que requer a criação de
Projetos de Vida atípicos, elaborados em conformidade com as suas necessidades. Esta especificidade
acaba por se refletir quer na diversidade de motivos de saída, quer na situação atual de cada um.

Situação atual – utentes de ref.
Emprego
Com apoios sociais
Desconhecida
Desempr. (s/ apoios sociais)
Pais de origem
Total

3
3
3
1
1
11

Situação atual
9%
9%

28%

Emprego
Com apoios sociais
Desconhecida
Desempr. (s/ apoios sociais)

27%
Pais de origem
27%

Fazendo uma referência final ao número total de refeições servidas no Centro (englobando utentes
internos e de refeição), o Centro serviu um total de 8 904 refeições ao longo de 2016, havendo um
decréscimo face ao ano anterior, o que está diretamente relacionado com a diminuição do número de
utentes apoiados em refeição.

12

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

Almoços
524
474
492
467
482
353
322
283
297
317
315
485
4811
8904

Jantares
430
411
441
452
455
434
322
274
201
178
181
314
4093

Refeições servidas em 2016
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3.3. Utentes de Cabaz
Passando agora para a análise das famílias apoiadas em cabaz, verificamos uma diminuição do número de
famílias e consequentemente do número de cabazes entregues de 2016 relativamente a 2015 (em 2016
foram apoiadas 55 famílias, sendo que em 2015 tinham sido apoiadas 74). Esta situação era expectável uma
vez que reduzimos a capacidade deste tipo de resposta, de 50 para 30, de forma a ser possível um
acompanhamento mais próximo e regular.
A nível de caraterização, estes 55 agregados são compostos por 89 adultos e 55 crianças, que receberam
um total de 1049 cabazes alimentares. Ao longo de 2016, foram admitidos 27 novos agregados e
concretizaram-se 40 autonomizações. A diminuição do número de entradas, nomeadamente no segundo
semestre, está também relacionada com a afinação dos critérios de admissão, evitando quer duplicação de
apoios (famílias que já recebem apoio em outras instituições) quer situações paliativas (em que a
autonomização não se afigura possível e os agregados necessitam de outro tipo de respostas)

Familias apoiadas em cabaz
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Cabazes entregues em 2016
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À semelhança do que acontecia quanto às nacionalidades das famílias em 2015, a maior parte dos
agregados apoiados são nacionais (40%), seguindo-se as famílias de nacionalidade brasileira (18%) e
agregados de origem cabo-verdiana (14%). As restantes famílias, de 10 nacionalidades diferentes,
distribuem-se de forma muito homogénea (entre os 7% e os 2%).
Pais de origem - famílias cabazes
Portugal
22
Brasil
10
Cabo Verde
8
Venezuela
4
Síria
2
Ucrânia
2
Angola
1
Bulgária
1
Gana
1
Guiné-Bissau
1
Índia
1
México
1
Moldavia
1
Total
55

País de origem
Portugal

4%

Brasil

2% 2% 2%
2% 2%
2%2%

Cabo Verde
Venezuela

3%

40%

7%

Siria
Ucrânia
Angola
Bulgária
Gana

14%

Guiné-Bissau
Índia

18%

México

Moldavia

Quanto ao tempo médio em que as famílias receberam o cabaz, não se verificaram alterações
significativas comparativamente a 2015 (442 dias em 2015 e 444 dias em 2016). Este valor elevado explicase pelo facto de se terem mantido no apoio duas famílias desde 2012, uma família entrada no ano de 2013
e uma família de 2014, admitidas com base em critérios distintos dos que pautam a intervenção atual do
Centro. Por oposição a estes tempos mais longos, houve em 2016, dos 55 agregados apoiados, 30 famílias
que se autonomizaram num prazo inferior a 180 dias, realidade que reflete seja a afinação dos critérios de
admissão e permanência no Centro, seja os bons frutos do acompanhamento de proximidade às famílias
(destas 30 famílias, 21 autonomizaram-se por trabalho e 16 mantêm-no).

Tempo de estadia
0-30 dias
30-90 dias
91-180 dias
181-365 dias
Mais de 1 ano
Tempo médio

Tempo de estadia
2
15
13
7
18
444 dias

3%
0-30 dias
33%

27%

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

13%

24%

Mais de 1 ano

O principal motivo de saída destas 55 famílias foi o trabalho (52%), seguido dos incumprimentos (22%,
referentes a faltas injustificadas seja na recolha de cabaz seja aos atendimentos em gabinete). Vai-se
tornando claro que existem famílias com dificuldades em integrar a dinâmica do Centro, nomeadamente no
cumprimento de horários e das ações acordadas no projeto de vida. Como acontece em tantas outras áreas
do trabalho do Centro, vivemos o permanente equilíbrio entre a necessária flexibilidade para ajudar nestas
dificuldades, e o mínimo rigor sem o qual nenhuma capacitação tem sucesso.
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Motivo saída – famílias cabaz
Trabalho
21
Incumprimento
9
Regresso ao país orig.
3
Integr. noutra
instituição
3
Mudança apoio
2
Iniciativa própria
1
Apoios sociais
1

Motivo de saída
3%

3%

5%

Trabalho

8%

Incumprimento
Regresso ao pais orig.

7%

Integr. noutra instituição

52%

Mudança apoio
Iniciativa própria

22%

Apoios sociais

Enquanto em 2015 existiu um conjunto significativo de famílias cuja situação pós-saída não foi possível
aferir, desta vez tivemos acesso à situação atual de praticamente todos os agregados saídos em 2016.
Novamente esta situação parece explicar-se pela maior proximidade com o Centro dos agregados apoiados,
assim como com um razoável/bom nível de estruturação e organização de vários deles (tendo assim o
apoio do Centro sido fundamental para a recuperação da sua estabilidade socioeconómica).

Situação atual

Situação atual – famílias de cabaz
Emprego
24
Com apoios sociais
10
Pais de origem
4
Desempr. (s/ apoios sociais)
1
Desconhecida
1

2% 3%
10%
Emprego

Com apoios sociais
Pais de origem
25%

60%

Desempr. (s/ apoios
sociais)
Desconhecida

Situação atual

3.4. Gabinetes
9%

0%

Procurando potenciar a experiência consolidada de articulação interna, quer entre Gabinetes,
quer com a
Desconhecida
equipa auxiliar, no ano de 2016 o Centro lançou 20%
as bases para a elaboração de um modelo mais completo
Emprego
de diagnóstico e acompanhamento de utentes, com frutos esperados num futuro
43%próximo. Mantiveram-se
Comse
apoios
ao longo de todo o ano as reuniões semanais da equipa, onde em ciclo mensal
vaisociais
fazendo o
acompanhamento integrado dos utentes internos (por nós designados “1º público”),Pais
utentes
de refeição
de origem
(“2º público”) e famílias de cabaz (“3º público”). Quanto aos demais utentes (“4º público”), são todos os
Desempr. (s/ apoios
que frequentam igualmente os gabinetes Social, Psicologia, Jurídico e Emprego numa base
mais esporádica,
sociais)
28%
assim como as demais atividades formativas-comunitárias e os restantes serviços da casa.
Apresentam-se em seguida os números e a caracterização de cada um dos gabinetes, sabendo que se
referem ao conjunto dos atendimentos dos quatro tipos de utentes descritos anteriormente.
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Gabinete Social
O atendimento social no Centro São Cirilo é assegurado por uma Educadora Social. Para além da admissão
e gestão de PV de um máximo de 30 famílias apoiadas em cabaz, cabe-lhe a gestão e acompanhamento dos
15 “utentes NPISA” (pessoas em situação de sem-abrigo referenciados pela rede social do Porto) que estão
atribuídos ao Centro. É também a esta técnica que cabe fazer as articulações interinstitucionais relativas a
questões sociais dos utentes de “4º público” (habitação, saúde, apoios sociais, etc.). Tem finalmente a
coordenação do serviço de cozinha, de limpeza e logística do Centro.
Em 2016 o Gabinete Social perfez um total de 807 atendimentos, referente a 215 utentes diferentes. O
gráfico abaixo espelha a sua distribuição mensal (atendimentos e utentes diferentes em cada mês).

Gabinete de Psicologia
O Gabinete de Psicologia, a cargo de uma técnica da área, tem à sua responsabilidade a admissão e gestão
de PV dos utentes internos e de refeição. O acolhimento e o apoio em refeições suscitam um
acompanhamento sistemático e frequente, implicando atendimentos presenciais em Gabinete (muitas
vezes de caráter semanal) e frequentes articulações interinstitucionais. Corresponde também a esta técnica
a gestão diária do Centro no que respeita aos utentes acolhidos (elaboração de mapas de tarefas,
monitorização do cumprimento de regras, gestão de situações de incumprimento). Em articulação com os
ajudantes de lar, recebe e responde às ocorrências reportadas. Há finalmente o apoio psicológico que
presta, semanal ou quinzenalmente, a utentes de “4º público”. De referir que em 2016 revelou-se
necessário limitar o número de utentes neste apoio, a fim de conseguir dar resposta ao acompanhamento
prioritário a utentes de “1º, 2º e 3º públicos”.
Em 2016, o Gabinete de Psicologia efetuou um total de 820 atendimentos, respeitante a 124 utentes
diferentes.
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Gabinete Jurídico
A função deste Gabinete é o apoio especializado a todas a necessidades jurídicas dos utentes que ao Centro
recorrem. O Gabinete Jurídico funciona com uma jurista a meio tempo, conforme contemplado no acordo
com a Segurança Social.
Houve em 2016 um total de 466 atendimentos no Gabinete Jurídico, relativo a 278 utentes diferentes. Há
um número significativo deles que vieram a este Gabinete apenas uma vez, tratando-se normalmente de
pedidos de clarificação respeitantes a variadas áreas jurídicas.

Desde o arranque do Centro, em 2010, que este é um gabinete procurado sobretudo por estrangeiros,
precisamente por causa de todas as questões associadas à imigração. Os dados revelam que 1/4 (25%) dos
atendimentos foi feito a brasileiros, seguindo-se portugueses (20%), ucranianos (8 %), angolanos (7%) e
outras nacionalidades, num total de 42 países de origem. Os imigrantes vêm pedir ajuda sobretudo na
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obtenção da “autorização de residência” ou da nacionalidade portuguesa. Quanto aos pedidos de apoio por
parte de utentes nacionais, prendem-se sobretudo com questões de direito laboral (análise de contratos,
direitos dos trabalhadores, cálculo de valores indemnizatórios), e de contencioso (reescalonamento de
dívidas).

Nacionalidade dos atendimentos
Gab. Jurídico

Países Gab. Jurídico
Brasil

117

Portugal

95

Ucrânia

36

Angola

34

Cabo Verde

24

Guiné-Bissau

23

Venezuela

13

Quénia

12

Quirguistão

12

Marrocos

9

São Tomé e Príncipe

9

Outros (31)
Total atendimentos

Brasil
Portugal
18%

Ucrânia

25%

Angola

2%
2%
3%

Cabo Verde
Guiné-Bissau

2%
3%
5%

Venezuela
Quénia
20%

5%
7%

8%

Quirguistão
Marrocos
São Tomé e Príncipe

82

Outros (31)

466

Gabinete de Emprego
É ao Gabinete de Emprego que cabe um papel fundamental na inserção de muitos utentes na vida
profissional ativa, permitindo assim a concretização dos seus Projetos de Vida. Este Gabinete orienta na
procura ativa de emprego, encaminha para entidades de educação e/ou formação, faz o “matching” entre
utentes e ofertas de emprego, e apoia ainda no processo de reconhecimento das habilitações literárias.
Estando embora fora do acordo com a Segurança Social, este Gabinete é assim um dos elementos-chave na
dinâmica de integração social do Centro, o que justifica o esforço financeiro que anualmente é feito para o
manter.
O ano de 2016 foi marcado por um maior investimento no acompanhamento individualizado aos utentes,
no âmbito da desocultação de competências, levando a atendimentos de duração mais prolongada. Por
este motivo em 2016 foram feitos 652 atendimentos (inferior aos 900 do ano anterior) referentes a 259
utentes diferentes. Também a articulação com as entidades empregadoras tem sido mais próxima, ao nível
da angariação de novas ofertas mas também no follow-up feito junto destas após colocação dos utentes, o
que tem permitido um diagnóstico mais aprofundado do mercado de trabalho e uma melhor preparação
dos utentes para uma integração laboral consistente.
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No ano de 2016 foram atendidos utentes de 38 nacionalidades, sendo que apenas 35% eram portugueses.
O que estes dados evidenciam é uma maior procura deste serviço por parte de cidadãos estrangeiros, em
relação ao ano anterior (em que foram 52 %). Depois de Portugal, Brasil e os PALOPs são os principais
países de origem dos utentes que vêm ao Gabinete de Emprego.
Países Gab. Emprego
Portugal

228

Brasil

128

Nacionalidade dos atendimentos
Gab. Emprego

Cabo Verde

38

Portugal

Guiné-Bissau

38

Brasil

Angola

29

Moçambique

26

Quirguistão

21

Ucrânia

18

São Tomé e Príncipe

17

Venezuela

16

Costa do Marfim

12

Senegal

12

Outros (27)

69

Total atendimentos

Cabo Verde

10%
2%2%
2%
3%
3%
3%

35%

Guiné-Bissau
Angola
Moçambique

Quirguistão

4%

Ucrânia

4%

São Tomé e Principe

6%
6%

20%

Venezuela
Costa do Marfim
Senegal
Outros (27)

652

Quanto às colocações profissionais, foram efetuadas 42 em 2016, valor muito próximo das 44 verificadas
no ano anterior. Apenas 5 foram de utentes do sexo masculino, na área da restauração (3 pessoas) e da
indústria (2 pessoas). Temos procurado estabelecer novos contactos com entidades de outras áreas,
nomeadamente dos serviços, com vista a diversificar as possibilidades de trabalho para homens (já que a
construção, área profissional que tradicionalmente emprega homens de baixa qualificação, continua
francamente em baixa). Alguns destes empregos resultaram de uma maior articulação com o IEFP,
recorrendo-se ao CEI+, medida de apoio à contratação para beneficiários de RSI.
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O serviço doméstico continua a ser uma das ”imagens de marca” do Centro, como revelam as 37
colocações nesta área, que correspondem à totalidade das mulheres colocadas em emprego. Foi este
elevado número de colocações, bem como o conhecimento aprofundado deste nicho de mercado laboral,
que esteve na base da aposta do Centro em candidatar esta área ao Prémio BPI Solidário, com o Projeto Bêà-Bá Doméstico, submetido em Abril e premiado em Novembro de 2016.

3.5. Serviços de Proximidade
Pese embora a intervenção do Centro se situe sobretudo ao nível da capacitação, continua a manter-se a
aposta num conjunto de respostas típicas de “1º linha”/ajuda de emergência - serviços de Balneário, Banco
de Roupa, Lavandaria e Gabinete Médico - por forma a suprir necessidades imediatas da comunidade de
proximidade do Centro. Paralelamente, verificamos que algumas das pessoas que utilizam estes serviços
acabam por recorrer a outros, como sejam os Gabinetes ou as atividades, dando assim início a um percurso
de progressiva integração na vida da casa.
Balneário
O serviço de balneário funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00. Mantendo a tendência dos
anos anteriores, verificou-se um acréscimo significativo quer no número de utilizações, que passou de 515
em 2015 para 659 em 2016, quer no número de utentes que recorrem ao serviço, que aumentou de 40
para 75 no mesmo período. O balneário é usado sobretudo por pessoas em situação de sem abrigo, mas
também por quem reside em alojamentos precários sem acesso a água quente ou a instalações sanitárias
adequadas (é o caso de algumas pessoas residentes em casas de ilha ou em quartos).
Banco de Roupa
O Banco de Roupa é outro dos serviços de apoio à comunidade. Este serviço, que necessita de marcação
prévia, funciona à quinta-feira e é assegurado por voluntários (dois turnos, um de manhã e outro de tarde)
que se encarregam da recolha, separação, organização e entrega de toda a roupa doada. Em 2016
estabelecemos parceria com a empresa Sarah Trading, que recolhe toda a roupa que não pode ser doada
(por se encontrar danificada) e a recicla.
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A procura deste serviço tem aumentado ao longo dos últimos anos, sendo de assinalar que em 2016 houve
683 utilizações (por comparação com as 578 de 2015) e 273 utilizadores diferentes (aumento em relação
aos 231 de 2015).
Lavandaria
A lavandaria funciona semanalmente, com entrega de roupa à quarta-feira. Este serviço foi utilizado 148
vezes por 30 pessoas/famílias em 2016, o que representa uma quebra face ao ano anterior, com 158
utilizações por 35 pessoas/famílias. Este decréscimo tem explicação não na diminuição da procura, mas
pelo facto de em Abril de 2016 ter-se decidido por suspender novas inscrições, dada a dificuldade de
resposta perante o crescente número de pedidos. O uso deste serviço é muito marcada pela
imprevisibilidade decorrente do próprio perfil dos seus utilizadores, essencialmente pessoas sem-abrigo e
famílias a residir em alojamentos precários.
Gabinete Médico
O Gabinete Médico é assegurado por uma médica, voluntária desde 2010. No ano de 2016 houve uma
alteração no funcionamento deste Gabinete, que passou a atender por marcação prévia e não por ordem
de chegada, como era uso anteriormente. Esta voluntária assegura consultas de Clinica Geral e disponibiliza
apoio medicamentoso nos casos de comprovada carência económica, recorrendo-se a ofertas pro bono de
duas farmácias parceiras. No ano de 2016 foram atendidas no Gabinete Médico 46 pessoas diferentes, num
total de 98 consultas médicas.
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Formação em Relações Humanas

4. Dimensão Formativa e Comunitária
Tem-se percebido cada vez mais que o sucesso de qualquer projeto de reintegração social deve incluir, para
além do acompanhamento individual por parte dos técnicos, um conjunto de atividades lúdicas e
formativas que permitam quer o desenvolvimento de competências relacionais, quer a integração numa
“comunidade de acolhimento”, à qual a pessoa excluída se possa ligar. O Centro tem por isso investido nos
últimos anos nesta dimensão, para que haja uma integração mais efetiva dos utentes na casa e para que
seja forma de apoio à concretização do PV. É também esta perceção que justifica, desde 2015 e apesar das
dificuldades financeiras, a aposta de que haja uma Animadora Sociocultural a tempo inteiro na equipa.
Nesta lógica formativa e comunitária, o Centro teve em 2016 os seguintes tipos de atividades:
 Atividades de Inscrição (às manhãs, de segunda a sexta-feira) - Atividades de carácter formativo
asseguradas por voluntários e com periodicidade regular (português, alfabetização, inglês, informática,
tai chi, música, cinema, 30 min com Deus e desporto).
 Formações Transversais (quinzenais, à quarta-feira) - Dadas por elementos da equipa e por
especialistas convidados, versam sobre temáticas que respondem a necessidades dos utentes, de cariz
técnico (apoios sociais, questões de emprego, gestão do tempo), “comunitário” (cidadania,
interculturalidade) ou formação humana (objetivos pessoais, relações humanas).
 Atividades Livres regulares (às tardes, de segunda a sexta-feira) - Atividades lúdico-culturais de
frequência livre e promovidas pela animadora sociocultural (hora do conto, artes plásticas, sons,
saberes e sabores, jogos de mesa, cinema).
 Outras atividades livres (às tardes) – São outras atividades livres, de carácter pontual, correspondentes
a 2 tipos: a) comemorações de épocas festivas e dias mundiais temáticos, propostas por outras
organizações ou não integradas no calendário anual do Centro; b) atividades livres de Verão,
destinadas a adultos e crianças.
 Outros eventos – Eventos temáticos comemorativos que se repetem a cada ano, sendo parte
integrante da dinâmica do Centro. Geralmente abertos aos utentes, equipa, voluntários, Direção e
organizações parceiras.
Ainda antes de entrarmos na descrição detalhada de cada um dos tipos de atividades referenciados acima,
cabe uma menção ao MOP – Momento de Opinião Partilhada. O MOP é uma atividade mensal que se
destina apenas a utentes internos e de refeição, sendo dinamizada pela psicóloga e pela animadora do
Centro. Realiza-se dois dias antes da reunião mensal de utentes, e tem como duplo objetivo criar um
espaço livre de avaliação dos serviços prestados e de apresentação de sugestões de melhoria, assim como
de animar um debate sobre tema ou problemática sugerida pelos utentes ou proposto pelas técnicas
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dinamizadoras. O MOP tem-se revelado um espaço importante de construção de relação dos utentes entre
si, com a casa e com a equipa, ajudando-os à reflexão e “apropriação” dos percursos individuais e
comunitários no Centro.
4.1. Atividades de Inscrição
As atividades de inscrição, de carácter formativo, são destinadas aos 4 públicos, sendo que os utentes
internos e de refeição têm prioridade (pois o seu PV inclui a obrigatoriedade de frequentarem pelo menos
2 delas à sua escolha, por forma a apreender conteúdos e a recuperar rotinas e hábitos de trabalho). A
divulgação destas atividades é realizada por entidades parceiras (Segurança Social, CNAI e CLAIIs, AMI e
outras), chegando também muitos novos alunos por recomendação de antigos e atuais alunos. É
importante uma referência às aulas de português e de alfabetização, com grande procura por parte dos
estrangeiros, conscientes de que o domínio da língua é elemento essencial para a integração na sociedade
portuguesa.
Os números relativos a cada atividade de inscrição em 2016 foram os seguintes:
Atividades de inscrição
Português - Alfabetização, Português I e II
Inglês - Nível básico
Informática - Nível básico
Tai chi
Música
Desporto
30 minutos com Deus
Cinema

Frequência Nº inscritos
Bissemanal
205
Bissemanal
71
Bissemanal
23
Semanal
13
Semanal
14
Semanal
9
Quinzenal
8
Mensal
20

4.2. Formações Transversais
Estas formações tratam, de uma forma dinâmica e participada, de temas transversais úteis e práticos para a
vida e a integração interpessoal e social. Para além da sua função informativa, permitem o treino de
competências sobretudo sociais, bem como criar alguma capacidade de diálogo, análise e reflexão. O ciclo
de formações está organizado de forma a ir tocando os temas numa sequência variada, e que qualquer
utente possa entrar no ciclo em qualquer altura2.
Em 2016 foram criadas novas formações, de acordo com o diagnóstico de necessidades efetuado em 2015:
Objetivos Pessoais, Gestão do Tempo, e Interculturalidade; e acrescentou-se às Relações Humanas a
Gestão de Conflitos. Ao longo do ano foram então dadas as seguintes formações:

2

A partir do Verão 2016, e fruto da avaliação tida em equipa, decidiu-se reformular as formações, para que,
mantendo a incidência nos mesmos temas, possam ser sempre diferentes, facilitando assim serem “repetidas” por
utentes para os quais se avalia ser útil essa “repetição”.
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Formações transversais
RSI Direitos e Deveres
Interculturalidade
Saúde e Higiene Pessoal
Espiritualidade e Religiões
Relações Humanas e Gestão de Conflitos
Objetivos Pessoais e Planificação
Gestão do Tempo
Cidadania Direitos e Deveres

Edições
3
2
2
2
2
2
1
1

Nº Participantes
21
19
35
16
17
17
3
4

4.3. Atividades Livres regulares e outras
Como explicado anteriormente, é muito proveitoso para o projeto geral de integração que o Centro possa
disponibilizar, para além das atividades formativas de inscrição, um leque de atividades de carácter lúdico e
de acesso livre, como forma de ocupação, treino de competências transversais, descoberta de interesses e
integração. Eis a sua caracterização para o ano de 2016:
Atividades livres regulares
Hora do conto- Leitura e diálogo sobre contos de vários
países, escolhidos pelos participantes
Ginástica, desporto e passeios pela cidade
Sons, saberes e sabores - Atividades de expressão
musical, ecologia e culinária
Expressão plástica e manualidades
30 minutos com Deus
Jogos de mesa
Guitarra

Dia

Edições

Participações

Nº médio
participantes

2a

30

100

3

3a

22

104

5

5a

38

306

8

3a ou 5a
5a
6a
2a

17
5
23
11

62
17
132
24

4
3
6
2

Quanto a outras atividades pontuais, que tiveram uma grande variedade em 2016, foram as seguintes:
Comemoração de Dias Mundiais/Épocas Festivas
Programa das Camélias - Visita ao Museu Soares dos Reis
Programa das Camélias - Oficina de Impressão Tradicional
Atividades propostas por outras instituições
Participação no Dia da Criança – Casa de Cedofeita
Jogo de Cidadania – Associação Mais Brasil
Visita e participação em actividades lúdicas - Jardim de Infância Carolina Michäelis
Workshop de Culinária – Preparação para a “Noite de arranque” no Creu
Atividades Livres de Verão:
Segundas Contadas e Faladas
Percursos com história pelo Porto
Torneio de Jogos
Desporto e Dinâmicas
Workshop de Culinária
Oficina de Artes e Ofícios
Férias Divertidas - Pais e Filhos
Cinema
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De referir que algumas atividades aparecem quer como Atividade de Inscrição quer como Atividade Livre,
devido à avaliação feita no Verão 2016: as atividades de 30 min com Deus, cinema e tai chi passaram a
livres, tendo o desporto, por sua vez, passado a atividade de inscrição. Sempre muito procurados são,
curiosamente, os workshops de culinária, onde muitas vezes são os próprios utentes a orientar a atividade
e a mostrar aos demais as suas habilidades na cozinha.
4.4. Outros Eventos
Finalmente, são organizados ao longo do ano eventos pontuais que permitem o convívio e a interação dos
utentes entre si, com a equipa, com os voluntários e outras pessoas próximas da casa. Algumas datas já
fazem parte do calendário anual (p.e. Lanche de atividades no final de cada trimestre, Dia de São Cirilo,
Festa da Páscoa, Noite de São João, Venda de Natal, Almoço de Natal), enquanto outras são propostas ao
Centro por entidades parceiras (p.e. Workshop Vidas Ubuntu pelo IPAV, Programa de Literacia Familiar pela
Fundação Aga Khan, ACM Fora de Portas…). Há ainda as atividades que são escolhidas e organizadas de
acordo com os utentes que vão estando na casa (p.e. almoços dedicados às suas culturas).
Eis as datas e tipos de participação das atividades realizadas em 2016:
Data
27.Jan
7 a 10.Mar
16.Mar
20.Abr
14 e 15.Mai
Mai-Jun
23.Jun
14.Jul
26.Ago
25.Set
27.Set
Out-Nov
11.Out
19.Out
5 e 6.Nov
16.Nov
14.Dez
17 a 18.Dez
23.Dez

Evento
Utentes Equipa Voluntários
Almoço Temático: Quirguistão
x
x
Workshop vidas Ubuntu
x
Festa da Páscoa/Lanche de Atividades
x
x
Almoço Temático: Guiné
x
x
x
Campanha Pingo Doce
x
x
Literacia Familiar
x
x
x
São João no Centro
x
x
x
Lanche das Atividades
x
x
x
Inauguração da Exposição Sobre a Ucrânia
x
x
x
ACM Fora de Portas
x
x
Encontro Geral de Voluntários
x
x
Planeamento Estratégico
x
x
x
Noite de abertura do CREU
x
x
Jantar da Partilha e Serão Cantos do Mundo
x
x
x
Campanha Pingo Doce
x
x
Almoço Temático: Bangladesh
x
x
Lanche de Atividades
x
x
x
Venda de Natal
x
x
x
Almoço de Natal
x
x
x

Para terminar este capítulo, é pertinente salientar que em 2016 houve visitas ao Centro por parte de vários
grupos (escolas, profissionais de serviço social, entre outros), assim como vários pedidos de utilização dos
espaços ou propostas de participação em formações por parte dos utentes (Academia Ubuntu). Todas elas
resultam da visibilidade que o Centro gradualmente vai adquirindo, que o coloca no roteiro e mira de
outras entidades parceiras.
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Visita de escola ao Centro

5. Rede Interinstitucional e Parcerias
Face à crescente complexidade das questões sociais e à contínua escassez de recursos, é pelo
estabelecimento de parcerias e integração em redes que se consegue potenciar as respostas, partilhando
recursos, conhecimento e trabalho. A intervenção do Centro no ano de 2016, à semelhança de anos
anteriores, continuou a ser marcada pelo crescimento e diversificação do trabalho em parceria e em rede.
Numa perspetiva de continuidade, o Centro mantem presença nas estruturas enquadradoras do Terceiro
Setor, nomeadamente a CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a UDIPSS - União
Distrital das IPSS do Porto; nas redes de ação social local, como sejam o CLASP - Conselho Local de Ação
Social do Porto e o NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto; e na CAS –
Comissão do Apostolado Social que congrega as 26 instituições que pertencem ao setor social jesuíta3.
As articulações interinstitucionais/parcerias aglutinam-se em grandes áreas, consonantes com o campo de
atuação do Centro:
Área

Caráter

Regular
Ação Social

Pontual
Regular

Animação Sociocultural
Pontual

Entidade(s)
Banco Alimentar
Setor Público (Segurança Social;
RLIS; CNAIM do Porto)
IPSSs (Benéfica e Previdente,
Vida Norte, entre outras)

Colaboração
Apoio mensal em géneros alimentares
Encaminhamento de pedidos de apoio e de
utentes em acompanhamento

Domus Social

Facilitação do processo de atribuição de
habitação social

Câmara Municipal do Porto
Casa da Música
Albergues Noturnos do Porto
Casa de Cedofeita
Centro Português de Fotografia
GEPE – Instituto Padre António
Vieira
Jardim de Infância Carolina
Michaëlis
Museu da Farmácia do Centro
Hospitalar do Porto

Desenvolvimento de atividades socioculturais

3

Ao Setor Social jesuíta pertencem o CSM – Centro Social da Musgueira, a FGS – Fundação Gonçalo da Silveira, o JRS –
Serviço Jesuíta aos Refugiados, os LD – Leigos para o Desenvolvimento, os Centros Sociais das 6 paróquias entregues
aos jesuítas portugueses, vários grupos de voluntariado ligados aos Centro Universitários, e ainda várias outras
instituições e movimentos.
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Educação/Formação e
Emprego

Regular

Centro de Qualificação Escolar e
Profissional da Escola Fontes
Pereira de Melo
Centro de Formação Profissional
Indústria Eletrónica (CINEL)
Espaço T
GIP Imigrante da Associação
SEIVA
GIPs da FESETE, da Junta de
Freguesia de Aldoar, da Junta
de Freguesia de Ramalde e da
FAJP
IEFP Serviço de Emprego

Empresas
empregadoras

Regular

Donas de Casa - Agência de
recrutamento, seleção e
formação
FILTA Porto
Jerónimo Martins
Oporto City Flats
West Point (restaurantes Presto
Pizza)
Associação Mais Brasil

Regular
Imigração

Amizade - Associação de
Imigrantes de Gondomar
Conselho Português para os
Refugiados (CPR)
SEF, CLAIIMs,
Consulados/Embaixadas

Pontual

Organização Internacional para
as Migrações (OIM)

Saúde

Setor Público (Hospitais e
Centros de Saúde da área
metropolitana do Porto)
CDP - Centro de Diagnóstico
Pneumatológico
Centro de Saúde Aníbal Cunha e
da Carvalhosa

Pontual

Entidade formadora e intermediária para
integração em trabalho
Encaminhamento para formação

Entidades intermediárias para integração em
formação

Integração em formação e encaminhamento
para ofertas de emprego
Integração em emprego
Integração em emprego
Integração em emprego
Integração em emprego
Integração em emprego
Encaminhamento de pedidos de apoio e de
utentes em acompanhamento; promoção de
atividades conjuntas
Encaminhamento de pedidos de apoio e de
utentes em acompanhamento; promoção de
atividades conjuntas
Acompanhamento nos processos de solicitação
de asilo
Acompanhamento nos processos de
regularização de utentes estrangeiros
Encaminhamento de utentes estrangeiros em
situação de fragilidade socioeconómica para
retorno voluntário
Apoio em consultas de medicina dentária e
implementação de próteses dentárias

Mundo a Sorrir

Regular

Certificação escolar e/ou profissional

CUF
Ergovisão
Espaço Jovem (Maternidade
Júlio Dinis)

27

Encaminhamento de pedidos de apoio e de
utentes em acompanhamento
Colaboração no rastreio da tuberculose
Inscrição dos utentes apoiados pelo Centro,
oferta de material médico descartável e ações
formativas
Oferta de consultas médicas e exames
Apoio em óculos
Facilitação na marcação de consultas e
disponibilização de apoio contracetivo

Outros

Regular

Óptica Moutinho

Disponibilização de consultas de optometria

Sarah Trading

Reciclagem de artigos têxteis
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Trabalho escolar no âmbito das migrações forçadas

6. Comunicação e Imagem
O ano de 2016 viu o Centro continuar a apostar nos diversos meios de comunicação digital (site, facebook,
newsletter). É fundamental transmitir o que vai acontecendo pela casa, pois esta é forma privilegiada de
“construir corpo” com quem está próximo e vai acompanhando o que fazemos, de dar a conhecer o Centro
e de recrutar novos voluntários, de ir prestando contas a já fieis e novos “Amigos do Centro” que com a sua
contribuição financeira apoiam o nosso trabalho. Até ao Verão de 2016 foi um jesuíta em formação que
assegurou esta função. A sua partida implicou a passagem da Comunicação para a Animadora Sociocultural,
que tem assegurado com eficácia a sua continuidade.
É justo e devido uma menção especial, neste campo, à empresa Will Creative Consulting, que continua a
assegurar o apoio na produção de material publicitário para os eventos mais importantes. Há também um
profissional de vídeo que ofereceu, como voluntário, os seus serviços ao Centro, tendo começado em 2016
a produção de um pequeno vídeo de divulgação do Centro, que possa ser usado para transmitir todo o
entusiasmo que se vive nesta casa e divulgar junto de parceiros e patrocinadores o projeto.
6.1. Site
O site continua a ter sobretudo a função de “apresentação institucional” do Centro na Internet, não se
pretendendo a sua atualização frequente mas antes que ali se possa encontrar o material mais importante
relativo ao projeto (informação relevante, explicações breves, relatórios e planos de atividades recentes).
Em 2016 foram criadas novas páginas relativas ao resultado do Planeamento Estratégico (“Missão Visão e
Valores”) e à nova estrutura de pessoas e entidades financiadoras (para além dos “Amigos do Centro”,
surgiram agora as “Empresas Mecenas” e as “Entidades apoiantes”, que nos doam bens pro bono).
O site teve durante 2016 34 484 visitas, por parte de 10 945 utilizadores, o que representa um aumento de
c. 15-20% em relação a 2015.
6.2. Facebook
O facebook continua a ser o grande meio de divulgação do que vai acontecendo pelo Centro, com imagens
e textos breves e frequentes. O objetivo tem sido publicar pelo menos 2 posts por semana, tendo o seu
número atingido 135 posts ao final do ano. Quanto aos likes, passaram de 1771 para 2244, um aumento de
c. 26%. Há a consciência que podemos continuar a crescer nesta dimensão, de forma a que as nossas
publicações, que vão sendo acompanhadas por muitos voluntários e pessoas próximas da casa (com uma
média de c. 530 visualizações por post), possam chegar a mais gente.
29

6.3. Newsletter
Foi após o Verão de 2016 que se introduziram algumas alterações à estrutura da Newsletter. Manteve-se o
Editoral e as três notícias breves sobre a vida da casa (“Breves do Centro”). As três notícias ligadas ao
mundo da exclusão social (“Atenção às Margens”), que avaliámos importante manter, foram transformadas
em links a apontar para duas a três notícias relevantes na mesma área. Os dois vídeos habituais (um
dedicado a um utente e outro a uma área de voluntariado) foram reduzidos a um, que vai tendo um tema
mais variado. E surgiu um conjunto final de informações “No próximo mês acontece..”, a que muitos
recorrem para antecipar o que vai acontecer nas semanas seguintes.
O número de assinantes da newsletter do Centro continuou a aumentar (embora de uma forma mais
lenta), passando de 200 para 222 ao longo do ano. A newsletter tem uma taxa de abertura de c.20-30 %,
que corresponde aos valores de referência para o setor. É sabido que, num mundo onde há cada vez mais
informação disponível e cada vez menos tempo para a ler, será difícil conseguir aumentos sucessivos do
número de leitores. A newsletter não é nem pretende ser o foco principal da nossa divulgação. A sua
existência é no entanto importante, seja pelo número de leitores fieis, seja pela presença que supõe a sua
chegada, todos os meses, à caixa de correio eletrónico dos seus assinantes.
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Campanha da Consignação Fiscal 2015
7. Sustentabilidade Financeira
A análise detalhada das contas de 2016 está, como é habitual, num documento à parte, o Relatório de
Contas 2016. No entanto, é importante fazer no Relatório de Atividades uma referência à sustentabilidade
financeira, seja porque ela é o pressuposto base para a continuidade do trabalho do Centro, seja para
evidenciar a gratidão a quantos apoiam o nosso trabalho.
7.1. Acordos, Projetos e outros Financiamentos
Como já tem sido explicado em Relatórios anteriores, o financiamento principal do Centro chega por via de
um acordo com a Segurança Social, com a tipologia “comunidade de inserção”. Embora este valor siga o
valor da inflação, ele é insuficiente para cobrir sejam várias das atividades e serviços disponibilizados pelo
Centro, sejam os valores salariais e aumentos obrigatórios por lei (já de si relativamente baixos), sejam os
imprevistos que vão surgindo no funcionamento do Centro (avarias e reparações maiores, compras que se
revelam necessárias, o próprio aumento do aquecimento nos invernos mais rigorosos). Torna-se por isso
fundamental recorrer a outras ajudas e apoios financeiros.
Dado que trabalhamos com imigrantes extracomunitários, um destas possibilidades de ajuda é a
candidatura do Gabinete de Emprego ao fundo europeu FAMI – Fundo Asilo Migração e Integração, no
meio tempo em que recebe utentes extracomunitários. A informação chegada quase no final do ano foi
que a candidatura tinha sido aprovada, na mesma base de outros financiamentos europeus em que só 75 %
do pagamento da despesa é assumido (tendo o Centro que assumir a restante percentagem).
Vamos também estando atentos à abertura de outros concursos que financiem serviços e atividades que
entrem na nossa linha de atuação (como é o caso do projeto Bé-à-Bá Doméstico, formação em serviço
doméstico para mulheres estrangeiras que foi um dos vencedores do Prémio BPI Solidário 2016). A questão
do financiamento por candidaturas é, como se costuma dizer, um “pau de dois bicos”. Se por um lado
permite a entrada de financiamento, por outro lado obriga normalmente a uma carga burocrática e de
controle acrescida, com a exigência da apresentação de resultados a curto prazo que nem sempre são
compatíveis com um trabalho de capacitação de longo prazo como é o nosso.
No Centro continuou-se a praticar em 2016 uma gestão de custos rigorosa e atenta, pelo recurso a uma
central de compras para produtos de alimentação e higiene, e pela comparação anual de preços a nível dos
principais fornecedores (eletricidade, gás, etc.). É ainda de elementar justiça uma referência ao nosso
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parceiro Banco BPI, que desde o início do projeto em nós tem confiado e nos tem proporcionado uma linha
de financiamento em condições muito vantajosas.
7.2. “Entidades apoiantes” (apoios pro bono)
Outra forma de diminuição de gastos liga-se à angariação de ofertas pro bono que o Centro vai
conseguindo para muitas das suas necessidades, através das designadas “entidades apoiantes”. Destacamse os 6 supermercados Pingo Doce que, várias vezes por semana, oferecem produtos já perto do final de
prazo. Parte deles são utilizados na alimentação do Centro, e outra parte é distribuída pelos cabazes
entregues às famílias. As duas campanhas de fim de semana de recolha de alimentos num desses
supermercados, com a presença da equipa e de muitos voluntários, são também uma boa fonte de
angariação dos produtos que em cada fase mais se utilizam na casa. O Centro conta também com o apoio
do Banco Alimentar, sendo igualmente “entidade mista” (uso dos produtos para as necessidades da casa e
para distribuição das famílias apoiadas). Há ainda várias outras “entidades apoiantes” cujas ofertas
permitem evitar as despesas na sua aquisição, e o Centro está sempre aberto a este tipo de apoio.
São as seguintes as “entidades apoiantes” que nos apoiam com produtos e serviços pro bono:
“Entidades apoiantes” (apoios pro bono)
Pingo Doce
Oferta de alimentos em final de prazo
Banco Alimentar contra a Fome Apoio alimentar de produtos embalados e frescos
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
Will Creative Consulting
Design de material publicitário

7.3. “Amigos do Centro”, “Empresas Mecenas” e Consignação Fiscal
Diante dos diversos constrangimentos financeiros descritos acima, revela-se essencial o apoio financeiro de
pessoas e empresas que se aproximam e se incorporam ao projeto. A nível individual, quase desde o início
nos chegavam ofertas ocasionais, por parte de pessoas atraídas pela lógica de “capacitação” (“dar não só o
peixe mas também a cana”) e pelo “ambiente de casa” que se vive no Centro. Mas foi em 2015 que surgiu
um primeiro grupo de “Amigos do Centro” organizado, que são doadores cuja regularidade das ofertas (por
muito pequenas que sejam, são sempre importantes) veio trazer uma maior estabilidade financeira à casa.
Esse número de “Amigos do Centro” passou em 2016 de 17 para 26, e é já responsável, no seu total, por
quase 7 mil Euros anuais. Estes “Amigos” são acompanhados de perto por uma voluntária especificamente
dedicada a eles, e vários costumam responder afirmativamente ao convite a estar presentes nos principais
eventos do Centro. O que faz todo o sentido, ao fazerem parte integrante do projeto.
O final de 2016 viu nascer um outro grupo que já estava há muito pensado, o grupo das “Empresas
Mecenas”. Com uma contribuição substancial (a proposta é sempre, se for possível, de c. mil Euros /ano),
estas são empresas que também conhecem e apoiam a “lógica de capacitação” do Centro, colaborando
deste modo na sustentabilidade financeira dos seus serviços (em particular, como já atrás se referiu, ao
funcionamento do Gabinete de Emprego e ao trabalho da Animadora Sociocultural, as duas peças-chave do
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projeto que não estão incluídas no acordo com a Segurança Social). Eram as seguintes as “Empresas
Mecenas” no final de 2016, às quais o Centro deve igualmente um profundo agradecimento pela
generosidade e confiança:

Blacksmith Hill
Duorum
MCL
SPL
Will Creative Consulting

“Empresas Mecenas”
Soluções de Investimentos
Vinhos do Douro e Alentejo
Importação e Exportação de Têxteis e Confeções
Sociedade de Rolamentos
Agência de Consultadoria de Base Criativa

Ainda uma nota final relativa à consignação fiscal dos 0,5% do IRS, recebida pela primeira vez em 2015 e
tendo aumentado em 2016. 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

Sei que seria possível construir o mundo justo (…)
A terra onde estamos (…) proporia
Cada dia a cada um a liberdade e o reino (…)
Sophia de Mello Breyner Andresen, A Forma Justa

Este Relatório espelha a intervenção desenvolvida no Centro São Cirilo durante o ano de 2016. Se por um
lado, manifesta a sedimentação de uma estratégia clara e direcionada para a capacitação, por outro,
denota uma tendência para um maior aprofundamento e especialização em vertentes nas quais o Centro se
vai assumindo como referência. O Serviço Doméstico é disso exemplo, um nicho de encaminhamento para
emprego, expressivo pelos números e amplo pelas redes, que justificou a aposta do Centro em candidatar o
Projeto Bê-à-Bá Doméstico ao Prémio BPI Solidário. Vocacionado para a formação e integração profissional
na área do serviço doméstico, este Projeto foi reconhecido de entre cerca de 320 candidaturas de âmbito
nacional.
A intervenção do Centro somente é possível graças à adesão de muitos a este ideário, sejam Curadores,
Direção, equipa, voluntários e amigos, entidades parceiras, bem como de todos aqueles que nos apoiam,
seja a título particular ou empresarial.
Citando Sophia, que possamos, cada um continuar “a partir da página em branco (…) a reconstrução do
mundo”.
Rita Lança
(Diretora)
Porto, Março 2017
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