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Prefácio

As obras de misericórdia constituem até aos nossos dias a verificação da grande e
positiva incidência da misericórdia como «valor social». Esta impele a arregaçar as
mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que são nossos irmãos e irmãs,
chamadas connosco a construir uma «cidade fiável». O mundo continua a gerar novas
formas de pobreza espiritual e material, que comprometem a dignidade das pessoas. É
por isso que a Igreja deve permanecer vigilante e pronta para individuar novas obras de
misericórdia, e implementá-las com generosidade e entusiasmo.
(Papa Francisco, Misericordia et misera, Novembro 2016)

Eis que tem entre mãos o Plano de Atividades para mais um ano da vida do Centro São Cirilo. Ao vê-lo
preparado e ao levá-lo até si, depois destes dias de trabalho conjunto com a Rita (a diretora que entrou este
ano) e com toda a equipa, dois são os sentimentos que ele me inspira.
O primeiro é um enorme sentimento de gratidão. Estes têm sido anos “cheios”, cheios de acontecimentos e
de mudanças, de vários êxitos e também de alguns insucessos (só não tem falhas quem não tenta; e o que
importa, mais que tudo, é aprender com elas). Muitas são as pessoas que passam regularmente pela casa
(mais de mil cada ano), e muito é trabalho feito em prol e com elas, na tal lógica de capacitação que, indo
além da lógica assistencial, tenta devolver-lhes a autonomia e a integração perdidas/ainda não alcançadas. E
como dizia recentemente alguém no Centro com humor, “a paga que Deus nos dá pelo bom trabalho feito, é
mais trabalho :)!”. E esse trabalho desperta em nós, de forma paradoxal, gratidão e alegria. Porque não há
maior sentido e “entusiasmo” do que ajudar outros a regressar ao caminho alegre e sereno da vida, caminho
e “cidade fiável” construídos entre todos e sem excluir ninguém.
E o outro sentimento é precisamente a consciência da comunhão e partilha que, neste caminho, se vai
gerando. Foi muito bonito nestas últimas semanas ver a presença de tantos no processo de Planeamento
Estratégico do Centro, numa mistura em que às tantas já não se sabia quem era utente, elemento da equipa,
voluntário ou “amigo crítico”. É bonito cair na conta da quantidade de pessoas ligadas a este projeto (a
equipa empenhada e diversa, mais de setenta voluntários regulares, algumas dezenas de doadores
financeiros regulares, o trabalho gratuito e empenhado dos elementos da Direção e dos outros Corpos
Sociais, os familiares dos elementos da equipa que participam nos eventos e campanhas, os técnicos de
outras instituições que nos visitam e articulam com a casa). O projeto São Cirilo não é só do P. Filipe, da Dra.
Rita, da equipa ou dos jesuítas do Porto, mas antes “missão partilhada”, pertença de muitos, e onde cada
um, do mais visível ao mais escondido, tem a sua parte e faz falta. E por isso, um grande obrigado e “bemhaja” a todos pela presença! E continuemos “de mangas arregaçadas”, é o que nos pede o ano de 2017 que
já aí vem.
P. Filipe Martins sj
(Presidente da Direção)
Porto, 24 de Novembro 2016
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0. Introdução: Objetivos Estratégicos para 2017

O ano de 2017, para o qual este Plano de Atividades apresenta as principais linhas de ação, será para o
Centro Comunitário São Cirilo um tempo de estabilização e de aprofundamento do que já vem sendo
construído nos últimos anos. A experiência tem-nos confirmado no foco, presente já desde o início e muito
referido no recente processo de Planeamento Estratégico, de uma intervenção a nível capacitador e não só
assistencial (a partir do chamado “projeto de vida”), capaz de trabalhar a progressiva autonomia e
(re)integração social de indivíduos e famílias que procuram a nossa ajuda. Sem nos fecharmos ao apoio a
nacionais que continuam a frequentar as nossas instalações, nos últimos tempos temos voltado a ser
procurados por muitos estrangeiros (inclusive refugiados e requerentes de asilo), atraídos pela orientação
específica do Centro a este público (somos a única comunidade de inserção com esta orientação no distrito
do Porto) e pela experiência que vamos ganhando nesta área. A dimensão de “casa” tem também sido e
continuará a ser reforçada, a partir da consciência clara de que a integração social se consegue não só
trabalhando competências individuais, mas reinserindo a pessoa numa rede de proximidade e suporte, onde
se sente acolhida, valorizada, e também “desafiada” a continuar a crescer.
De uma forma sintética, são os seguintes os Objetivos Estratégicos para 2017 (que se explicam e detalham
melhor nas páginas a seguir):


Implementar o Plano Estratégico 2017-2019, através da priorização de áreas-chave de intervenção e
da operacionalização de linhas orientadoras;



Potenciar a intervenção técnica em vários eixos, nomeadamente na delineação de um modelo
integrado de diagnóstico e no aprofundamento de uma estratégia de avaliação da intervenção
desenvolvida;



Crescer ainda mais na resposta na área do emprego, recorrendo a técnicas de coaching/”desocultação
de competências”, e implementando um ciclo-piloto de diagnóstico, acompanhamento, formação e
colocação laboral de mulheres imigrantes na área do Serviço Doméstico;



Estruturar melhor a relação com os vários públicos-alvo de comunicação e divulgação do Centro,
nomeadamente entidades parceiras da rede interinstitucional, potenciais voluntários e amigos, e
empresas e outros financiadores;



Diversificar o leque de parcerias estratégicas, especialmente com entidades com áreas de atuação
complementar ao Centro e com instituições académicas, com vista à partilha de recursos e saberes;



Fortalecer a sustentabilidade financeira, com foco no âmbito da responsabilidade social de empresas,
na área dos apoios pro bono, e na fidelização e aumento dos “Amigos do Centro”.
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1. Áreas de Intervenção

1.1. Capacitação / Intervenção Técnica
Na sequência da consolidação dos já implementados instrumentos de acompanhamento e avaliação
dos Projetos de Vida (PV) de utentes internos, de refeição e de cabaz (conforme esquema 1), o Centro
tem como horizonte para o ano de 2017 potenciar a intervenção técnica pela melhoria nos processos de
diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos serviços prestados.
Ainda que o processo de diagnóstico e acompanhamento continue centralizado na figura da Gestora de PV,
pretende-se que o mesmo integre, de forma mais consistente, a perspetiva e indicadores recolhidos pelos
diferentes sectores interventivos, desde a receção aos gabinetes social, de psicologia, jurídico e emprego,
bem como nas atividades dinamizadas pela animadora sociocultural.
Esquema 1. Acompanhamento e avaliação dos PV dos utentes

Receção
Psicóloga

Gestora
de PV

Atividades
livres e
obrigatórias

Formações
transversais

Educadora
Social

Atendimentos
de avaliação e
acompanham
ento

Gestora
de PV

Emprego
Acompanhamento
de utentes
apoiados em
alojamento e
utentes apoiados
em refeição

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

Jurídico

Pautando-nos pelo objetivo da autonomização e reintegração social dos utentes que nos procuram, o
acompanhamento na fase final do seu percurso no Centro será também reforçado.
Também a avaliação, prática profundamente inaciana e já presente e estimulada nos vários setores de
intervenção do Centro, continuará a ser utilizada como ferramenta de melhoria dos serviços prestados.
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Para a concretização deste eixo de intervenção serão assim desenvolvidas as seguintes atividades:



Conceção e aplicação de um modelo de
diagnóstico de competências que, de forma
integrada, cruze indicadores avaliados pelos

Modelo de Diagnóstico Integrado de

diferentes gabinetes de atendimento.

Competências



Estruturação do PV dos utentes com base
na avaliação ongoing feita a partir da
aplicação

do

modelo

de

diagnóstico

integrado.

Follow Up de Utentes



Intensificar o processo de acompanhamento
aos utentes no período de autonomização.



Modelo de Avaliação dos Serviços

Sistematizar o modelo de avaliação dos
serviços prestados, envolvendo os utentes

Prestados

na sua delineação e testagem.

1.2. Social / Comunitário
A vertente comunitária tem vindo a afirmar-se no Centro como área privilegiada de ligação entre os
diferentes eixos interventivos, por se constituir como contexto simultaneamente de observação, de
diagnóstico e de intervenção, ao nível da capacitação quer pessoal quer social.
Assim, a Direção do Centro discerniu no ano de 2016 que, ainda que a contratação da animadora
sociocultural não esteja contemplada no âmbito do Acordo com a Segurança Social e implicasse um esforço
extra a nível orçamental, tratava-se de uma área prioritária na qual apostar. Esta opção será para manter
em 2017, dando continuidade às atividades livres e de inscrição (que a animadora desenvolve diretamente
ou às quais presta suporte) e fortalecendo aquela que se vai tornando uma das imagens de marca do Centro
- ser casa - ou, nas palavras de uma utente, our home away from home.
A aposta em 2017 irá assim no sentido de dar continuidade às atividades de capacitação, com foco nas
referidas atividades lúdico-culturais e em parceria com outros, potenciando quer a partilha de recursos e
saberes, quer o alargamento das redes pessoais e sociais dos utentes.
O

Centro

continuará

ainda

a

disponibilizar

espaços

a

organizações

e

grupos

da

comunidade,

nomeadamente para promoção de atividades culturais.
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Para dar prossecução a este horizonte, serão promovidas as seguintes atividades:



Definição de um Plano de Animação com
as várias atividades que compõem o

Estruturação do Calendário Anual do
Centro

Calendário Anual do Centro;


Especificação de públicos-alvo a integrar
nas diferentes atividades, seja equipa,
utentes, voluntários, amigos, parceiros e
financiadores.



Promoção de Atividades de

Potenciar

o

atividades

conjuntas

institucional

Intercâmbio Interinstitucional

desenvolvimento

de

com

proximidade

a

de
rede

e

com

entidades com recursos específicos, como
sejam escolas e universidades ligadas a
artes e ofícios.



Diversificação

da

oferta

ao

nível

das

atividades lúdicas de carácter livre e das
atividades

Dinamização de Atividades Livres de

formativas

de

carácter

obrigatório, que responda ao campo de

Carácter Lúdico e Obrigatórias de Cariz

necessidades diagnosticadas nos públicos

Formativo

em

acompanhamento,

desenvolvimento

favorecendo

de

o

competências

pessoais e sociais.

Diversificação de Workshops Práticos



Diversificação de workshops práticos, em
articulação com entidades parceiras e/ou
dinamizados por utentes.



Dinamização de dias temáticos mensais
que

Almoços Temáticos

abarquem

representativas
acompanhamento,
elementos

nacionalidades

de

utentes

dando

culturais,

a

em

conhecer

gastronómicos

e

tradições etnográficas.
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Reorganização dos módulos formativos,
deflectindo

e

aprofundando

prioritárias,

alargando

a

temáticas

duração

dos

conteúdos práticos em áreas onde os

Reorganização do Ciclo Formativo

utentes manifestam maiores dificuldades,
como sejam aquelas relacionadas com a
gestão de recursos pessoais, organização e
planificação, e relações sociais.

1.3. Emprego

Na delineação de Projetos de Vida continua a ser evidente que a autonomização e integração social se
obtêm maioritariamente pela via do emprego. Nesse sentido, a inserção profissional assume especial
relevância, 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.
No ano de 2017, em termos da intervenção interna com os utentes, o Centro fará incidir a sua atuação
em dois eixos complementares: no reforço da dimensão de coaching e “desocultação de competências”,
e na dimensão formativa em contexto grupal. No que concerne à articulação externa, focar -nos-emos no
incremento das parcerias com entidades formadoras e na manutenção da boa relação que se tem vindo
a construir com redes de colocação laboral, formais e informais.
Esta área interventiva alicerça-se nas seguintes propostas:



Esta

dimensão

será

desenvolvida

no

âmbito do acompanhamento da técnica de
emprego, complementado com o trabalho

Coaching e

de alguns voluntários alocados a esta área

Desocultação de Competências

específica.

Pretende-se

desenvolvimento

de

potenciar

o

competências

pessoais e profissionais.


Formação em Contexto Grupal

A partir do diagnóstico de necessidades
transversais à grande maioria dos utentes
acompanhados,

elencaram-se

áreas
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prioritárias a trabalhar a nível grupal,
como sejam, Língua e Cultura, Acesso a
Serviços,

Direito

Imigração,

do

Técnicas

Trabalho,
de

Lei

Procura

da
de

Emprego, Porto GPS, entre outras.

Parcerias com Entidades Formadoras



Diversificar a oferta de planos educativoformativos que promovam a capacitação
dos utentes acompanhados pelo Centro.



Fortalecer a relação privilegiada com
paróquias, redes informais e serviços na

Redes de Colocação Laboral

área do Serviço Doméstico;


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



Integração na Plataforma + Emprego

Continuidade

da

interinstitucional

presença
que

na

rede

pretende

criar

sinergias entre o mundo empresarial e
os cidadãos em situação de sem-abrigo
do Porto, com perﬁl de empregabilidade.

1.4. Projetos
Tendo em conta o desafio, comum a muitas Organizações do Terceiro Setor, de responder às necessidades
das populações que acompanham e, simultaneamente e de forma contínua, de criar condições de
sustentabilidade, a intervenção na lógica de projetos assume-se como estruturante na vida destas
organizações, face à constante complexidade dos contextos em que se movem.
Se por um lado este tipo de intervenção tende a ser demarcada no tempo, por outro lado assume um
expediente de maior flexibilidade, permitindo testar abordagens e metodologias com vista à adoção de
novos procedimentos organizacionais. É nesta linha que situamos a recentemente premiada candidatura ao
BPI Solidário.
O Projeto Bê-á-bá Doméstico, premiado pelo BPI Solidário 2016 e a ser implementado a partir de Janeiro
2017, responde a lacunas existentes na área do grande Porto e constitui-se como um ciclo-piloto que
operacionaliza uma resposta integrada na área do emprego, incluindo as vertentes de diagnóstico,
acompanhamento, formação e follow-up durante e pós colocação laboral de mulheres imigrantes na área do
Serviço Doméstico. O projeto incorporar-se-á na dinâmica de funcionamento já existente no Centro,
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possibilitando não só dar resposta às necessidades identificadas, como também criar uma Bolsa de
Emprego, um Manual de Boas Práticas e um acervo de experiência que permitirá a sua replicação futura.
A intervenção em lógica de projeto permitirá também tentar financiar, de forma parcial, o Gabinete de
Emprego no relativo ao seu trabalho de acompanhamento de cidadãos Nacionais de Países Terceiros (NPT),
a partir de uma candidatura já feita ao fundo europeu Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).
Outras candidaturas serão igualmente realizadas para o financiamento do Gabinete de Animação
Sociocultural, que está também fora da estrutura suportada pelo Acordo de Cooperação com a Segurança
Social. Ambos os gabinetes beneficiam já do apoio financeiro dado pelos “Amigos do Centro” e outras
pessoas e empresas próximas, que se pretende estabilizar e fazer crescer.



Implementação

de

um

ciclo

de

diagnóstico-formação-estágio-colocação

Projeto “Bê-á-bá Doméstico”

em Serviço Doméstico de 32 mulheres
imigrantes, a ser financiado pelo Prémio
BPI Solidário 2016.


Projeto “Integração Segura 2”
(Gabinete de Emprego)

Candidatura ao fundo europeu FAMI,
para financiamento do trabalho realizado
pelo

Gabinete

de

Emprego

de

acompanhamento a cidadãos nacionais
de países terceiros.
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2. Gestão e Funcionamento da Equipa

As pessoas e as equipas são o capital social 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, no horizonte do “magis” (o “mais”) inaciano.
O ano de 2017 será assim marcado, a nível do funcionamento da equipa, e para além do investimento
continuado na formação técnica, na forte aposta ao nível do aprofundamento de competências e cultura
interventiva numa linha inaciana, através da articulação estreita com as restantes obras sociais da
Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ).
No novo ano os principais desafios serão os seguintes:



Melhoria

do

sistema

heteroavaliação
equipa,

Avaliação de Desempenho

de

de

cada

baseado

em

auto

e

de

elemento

da

pistas

de

crescimento que tenham reflexos a nível
pessoal e profissional, assim como na
visão do “corpo”.


Intercâmbio

com

organizações

e

projetos, nomeadamente da Rede Social
do Porto, com o objetivo de partilhar

Formação Técnica e Humana
da Equipa

experiências e saberes;


Aposta

no

desenvolvimento

de

competências na “lógica de projeto”,
desde o desenho de candidaturas à sua
implementação e avaliação.


Aprofundamento

das

ferramentas

inacianas de olhar (análise crítica da
realidade) – acompanhar (espiritualidade

Aprofundamento das Ferramentas
Inacianas

da inclusão) – servir (o trabalho como
missão) – defender (dimensão pública
de

alerta

e

sensibilização

para

as

desigualdades), através das formações
do setor social inaciano e da articulação
e partilha com outras organizações do
setor.
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3. Gestão Financeira e Sustentabilidade

Na sequência da safra de estratégias bem estruturadas, como seja a campanha de consignação do IRS, o
ano de 2017 permitir-nos-á fortalecer o modelo de trabalho com os “Amigos do Centro” e apoios pro
bono, com foco no investimento ao nível da fidelização dos apoios e da transparência e comunicação de
resultados.
Ainda por explorar estão novas alternativas junto de empresas, no âmbito da responsabilidade social,
e este é também trabalho previsto para o próximo ano. Serão estes apoios que nos permitirão manter uma
dinâmica de crescimento e de “totalidade” da nossa intervenção, não abdicando do trabalho a nível do
emprego e da dimensão comunitária da casa, pese embora ele não contar com financiamento estatal.
As medidas previstas no domínio da sustentabilidade são as seguintes:



Aposta na fidelização e consolidação de
uma base estável de “Amigos do Centro”,

Cuidar a rede de “Amigos do Centro”

que apoiam financeiramente o Centro de
forma regular.



Procura

de

empresariais

Apoios Pro Bono

necessidades

novos

apoios

para

pro

bono

responder

quotidianas,

como

a
sejam

seguros, alimentos, artigos de higiene para
uso doméstico e uso pessoal dos utentes,
etc.


Aposta na procura de financiamento por
parte de empresas, complementar aos

Empresas e

“Amigos do Centro”, a partir de uma

Responsabilidade Social

estratégia de divulgação e de parcerias no
âmbito da responsabilidade social.


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, etc.).
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4. Corpos Sociais e Governança

O processo de Planeamento Estratégico, realizado no final de 2016, foi importante (entre muitos outros
aspectos) para reaproximar o grupo de Curadores à realidade do Centro. Não se pretende de todos uma
presença constante na vida do Centro, e vários estão envolvidos em outros projetos da área social. Mas
acabou por ser muito enriquecedora esta oportunidade para a expressão e a partilha das suas visões e
reflexões, simultaneamente experientes, próximas e críticas.
Quanto à Direção, continua empenhada na sua missão de definição estratégica e de acompanhamento
regular da vida da casa, através das reuniões mensais e do envolvimento próximo, cada um na sua área,
de todos os seus elementos. Também o Conselho Fiscal tem permanecido próximo, dando um inestimável
apoio não só na parte financeira como também operativa.
Em termos de governança, são os seguintes os principais desafios para 2017:



Conclusão do documento de orientação
estratégica construído com a aportação de
corpos

Implementação do Plano Estratégico
2017 - 2019

sociais,

equipa,

utentes,

voluntários e alguns “amigos críticos”.


Formulação
Valores

da
do

Visão,

Centro,

Missão
e

definição

e
de

Objetivos Estratégicos e Operacionais para
os próximos 3 anos, de forma a orientar
rumos e a clarificar prioridades.


Modelos de Governança

Continuidade da proximidade dos Corpos
Sociais à realidade do Centro, aportando
cada um experiência e riqueza para o
projeto a partir do “lugar” em que se
encontra.
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5. Voluntariado

No Centro, o voluntariado ocupa um lugar central, enquanto exercício de cidadania ativa e comprometida,
com sentido de missão, que complementa as respostas institucionais. Da participação em atividades de
caráter regular, como sejam a recolha e montagem de cabazes de alimentos, às aulas de alfabetização,
música ou informática, passando pelas atividades de caráter pontual, como as campanhas de recolha no
Pingo Doce (duas vezes por ano), a vida desta Casa vai-se tecendo através da dádiva de muitos.
Atualmente são várias as áreas de intervenção do voluntariado, e assumimos como uma das tarefas
prioritárias neste novo ano proceder à sua mais detalhada caraterização. Por outro lado, pretendemos
estruturar com maior profundidade o modelo de acolhimento, formação e acompanhamento de voluntários,
com vista à contínua melhoria da sua integração na dinâmica do Centro, em harmonia com o nosso foco
específico de intervenção. É nesta linha que procuraremos maximizar as atividades previstas no Calendário
Anual do Centro, como oportunidades de encontro e partilha entre corpo de voluntários, equipa e utentes.
Neste eixo, focalizar-nos-emos nas seguintes áreas:



Proceder

à

descrição

funcional

(a

incorporar no Manual do Voluntário) das

Descrição Funcional das Áreas de

diferentes

Voluntariado

áreas

desenvolvido
articulação

no
com

de
Centro,
a

voluntariado
em

estreita

coordenadora

de

voluntários e a técnica afeta a cada área.

Processo de Acolhimento, Formação e



Estruturar

melhor

o

modelo

de

acolhimento, de forma a incluir entrevista

Acompanhamento de Voluntários

inicial, formação inicial, acompanhamento
e formação contínua.


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

Maior Articulação entre Equipa e
Voluntários

transmissão de informação e feedback.


Desenvolvimento

de

atividades

e/ou

encontros periódicos que envolvam equipa
técnica e corpo de voluntários, de forma a
fomentar o espírito de pertença a uma
causa comum.
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6. Comunicação e Imagem

Nos tempos que correm, a comunicação assume-se como uma das áreas mais exigentes no tocante ao
investimento por parte das organizações e, complementarmente, donde mais frutos podem advir. É a partir
de uma bem estruturada comunicação que as organizações dão a conhecer a especificidade e a mais-valia
do seu trabalho, angariam voluntários e recursos, prestam contas aos seus financiadores e amigos.
Importa também definir com clareza quais os públicos a quem se quer chegar, de forma a orientar a
comunicação de forma eficaz e fluida. Nesta fase vemos como importante: i) a clarificação do trabalho do
Centro junto da rede de parceiros, pois nem sempre é evidente a compreensão da passagem da ação
assistencial à capacitação; ii) a divulgação das atividades e das várias oportunidades de voluntariado na
casa, sendo que todas as semanas continuam a chegar novos candidatos; iii) o convite a eventuais novos
doadores (individuais e empresariais) conhecerem e sentirem-se identificados com o nosso trabalho, pois
só com o seu apoio financeiro o Centro continuará a crescer na quantidade e qualidade da sua intervenção.
Em 2017 continuaremos a contar com a preciosa e sempre disponível colaboração pro bono da empresa
Will Creative. De salientar que a animadora sociocultural assumiu também a coordenação da comunicação
do Centro, mesmo não sendo a sua área específica de formação (pois raras são as entidades capazes de
financiar um recurso humano em exclusivo para esta área).
No próximo ano serão então trabalhados os seguintes itens:



O Facebook continuará a ser espaço de notícias
informais,

na

divulgação

de

atividades,

alimentando e fortalecendo a ligação entre a

Facebook

casa e as pessoas que acompanham o seu
trabalho, nomeadamente voluntários e amigos.


Atualização do Site, com mais informação sobre
o trabalho do Centro, a apresentação das

Atualização do Site

principais

atividades,

e

a

publicidade

aos

principais parceiros e doadores.



Newsletter Mensal

Manter a edição da Newsletter mensal do
Centro,

prosseguindo

complementar

às

notícias

a
mais

divulgação
breves

do

Facebook.
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Contacto com Meios de Comunicação Social
como TV, jornais e outros, de forma a dar

Meios de Comunicação Social

maior visibilidade ao nosso trabalho e angariar
novos apoios e voluntários.

“Casa Aberta”



Manter a abertura a visitas de organizações da
sociedade

civil,

partidos

políticos,

escolas,

empresas e outras entidades, como forma de
dar a conhecer a intervenção desenvolvida pelo
Centro.
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7. Parcerias

Para além da perspetiva de fortalecimento institucional, o pilar das parcerias decorre do entendimento de
que parte do sucesso da intervenção social se alicerça no potencial de explorar contextos e dar origem e
força a redes comunitárias, que funcionem como plataformas de experimentação social. A opção
estratégica para o novo ano centrar-se-á assim no desenvolvimento de parcerias nos domínios da
formação, emprego e capacitação para a empregabilidade (essencial para a autonomização, como já
vimos), imigração e refugiados, expressão cultural e artística, e partilha/trabalho com outras OTS da rede
de proximidade geográfica.
Nesse sentido, pretendemos consolidar as parcerias já existentes com organizações da Rede Social do
Porto, nomeadamente a nível de plataformas -Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do
Porto (NPISA), Plataforma Mais Emprego (P+E), União Distrital das IPSS do Porto (UDIPSS), Conselho
Social de Ação Social do Porto (CLASP)- e organizações ligadas a imigrantes, bem como com
entidades empregadoras e formadoras facilitadoras do aumento de escolaridade e formação prática e
com organizações com intervenção cultural e artística. Com relações recentemente encetadas e às
quais daremos grande relevo no próximo ano, destacamos organizações geograficamente próximas,
com públicos diferenciados e áreas de atuação complementares, e ainda organizações que funcionem
como agentes de capacitação para a empregabilidade.
Neste pilar, destacam-se as seguintes áreas:



Alargar

o

leque

de

educativo-formativos,

Entidades Formadoras

oferta

de

planos

para

além

das

parcerias sólidas já existentes com a Tecla
e o Centro para a Qualificação e o Ensino
Profissional (CQEP) do Agrupamento de
Escolas Fontes Pereira de Melo.


Alargar o espetro de encaminhamentos
por parte do Centro a nível de colocação

Entidades Empregadoras

laboral, com recurso a redes formais e
informais já criadas ou a criar;


Potenciar a integração de utentes em
estágios

e

empregos

em

Serviço

Doméstico, a partir da constituição da
Bolsa de Emprego no âmbito do Projeto
“Bê-á-bá Doméstico”.
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Encaminhamento

de

utentes

para

entidades parceiras (como o Arco Maior e
as Irmãs

Capacitação para a Empregabilidade

Adoradoras), incorporando-os

num contexto prático de desenvolvimento
de competências prévio à exploração do
potencial de empregabilidade.


Clarificar o perfil-tipo do público-alvo do
Centro e promover uma articulação mais
ágil com instituições da rede social que

Rede de Intervenção com Imigrantes

trabalham

com

nomeadamente
CLAIM´s

do

o

imigrantes,

CNAIM

distrito,

do

Porto,

Associações

de

Imigrantes, ACM e outros.


Estreitar

a

articulação

com

entidades

gestoras no processo de acolhimento a
refugiados;

Rede de Intervenção com Refugiados



Disponibilização dos serviços de refeição,
cabazes

alimentares,

aulas

alfabetização/português,

de

atividades

comunitárias e Gabinetes Jurídico e de
Emprego do Centro.


Maximizar

sinergias

no

contexto

do

desenvolvimento das atividades livres do
Centro, procurando incorporar saberes e

Organizações de Expressão Cultural

recursos de distintas organizações na área

e/ou Artística

de

artes

visuais,

expressão

plástica,

música, teatro, literatura, ecologia, entre
outros, como sejam o Espaço T, Biblioteca
Municipal

Almeida

Garrett,

Quinta

do

Covelo, Casa da Música e Universidades.


Organizações do Terceiro Setor com Áreas
de Atuação Complementares

Organizar atividades de intercâmbio com
organizações de proximidade com áreas de
intervenção complementares, como seja
Casa

de

Cedofeita,

Jardim-de-Infância

Carolina Michaëlis, Albergues Noturnos do
Porto e outras.
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Rede Inaciana



Promover a partilha e desenvolvimento de
projetos comuns com organizações do
setor

social

Fundação
Serviço

da

PPCJ,

Gonçalo

Jesuíta

aos

da

como

sejam

Silveira

Refugiados

a

(FGS),
(JRS),

Leigos para o Desenvolvimento (LD) e o
Centro Social da Musgueira (CSM).
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Posfácio

Não levaria comigo ninguém que tentasse lutar com um tigre de mãos desarmadas ou que tentasse atravessar o rio e
que morresse no processo sem lamentações. Se eu levasse alguém, teria de ser um homem que, ao enfrentar uma
tarefa, tivesse receio de falhar e que, embora amigo de fazer planos, fosse capaz de uma execução bem-sucedida.
(Confúcio, Analectos)

No contexto português, é desafiante olhar a história das Organizações do Terceiro Setor e observar como,
ao longo dos tempos, se vão espraiando nos contextos sociais, corporificando respostas alternativas a
necessidades sociais prementes não satisfeitas ou enquadradas de forma deficiente pelos setores formais no
campo da proteção social.
Volvidos que estão oito meses nesta casa, que é o Centro São Cirilo, apraz-me constatar o caminho desta
instituição que, embora curto em termos temporais (abrimos portas em 2010), se me assemelha longo no
que toca a obra edificada e horizonte desvelado.
“Casa” é das palavras que melhor define a nossa intervenção, juntamente com o trabalho estruturado, com
foco na capacitação, na dimensão de exequibilidade, em que as ideias passam à ação, suportadas por
estratégias claras e direcionadas, num contexto marcado pela abertura à riqueza dos contributos de cada
um, seja equipa, utentes, voluntários, entre outros. Esta casa é assim construída e mantida por várias
mãos, num clima inaciano de aprendizagem e crescimento pela prática de discernimento, colocação de
meios, ação e avaliação.
Na esteira desta intervenção enraizada, 2017 será para nós um ano de estabilização e aprofundamento, em
que procuraremos lançar as bases do Plano Estratégico 2017-2019. Os desafios com que nos confrontamos
são vários, entre os quais priorizaremos: i) a solidificação da estratégia de comunicação, para chegar a mais
atores e de forma mais direcionada com o nosso foco; ii) a intervenção na lógica de projetos, procurando
desenvolver competências e know how nesta área, parafraseando Godet, “portadora de futuro” e iii) as
parcerias, onde para além das já criadas, perspetivamos eixos estratégicos, que nos possibilitarão
diversificar a nossa atuação.
O cimento que liga e mantem coesa a casa é a missão. Que possamos continuar, cada um no alfobre que é
chamado a cuidar, a regar esta sementinha que temos em mãos! Juntos na missão.
Rita Lança
(Diretora)
Porto, 25 de Novembro de 2016
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INSTITUIÇÃO: CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO

Ano: 2017

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
1. Introdução
No orçamento para 2017, encontram-se relevados os montantes expectáveis, nesta data, para
o efetivo funcionamento do Centro.
2. GASTOS e PERDAS
Os gastos de Exploração previstos para o ano de 2017 são os seguintes:
2.1.

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

CMVMC
Géneros Alimentares
TOTAL

V. Mensal
9.500,00 €
9.500,00 €

Nº Meses
12

Total
114.000,00 €
114.000,00 €

Do montante mensal € 9.500,00 estima-se receber € 9.000,00 a título de donativo em espécie.
2.2.

Fornecimentos e Serviços Externos

FORNECIMENTOS S.EXTERNOS
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e Segurança
Conservação e reparação
Enc. Saúde com Utentes
Ferramentas e Utensílios
Livros e doc. Técnica
Material de escritório
Eletricidade
Água
Gás
Deslocações e Estadas
Comunicação
Seguros (multirriscos)
Seguro acidentes pessoais
Despesas representação
Limpeza Higiene e conforto
Condomínio
Jornal
Outros FSE
BPI Solidário
Total

V. Mensal
600,00 €
60,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
50,00 €
12,50 €
150,00 €
850,00 €
180,00 €
200,00 €
100,00 €
150,00 €
540,00 €
1.100,00 €
500,00 €
300,00 €
1.700,00 €
340,00 €
120,00 €
21.753,68 €

Nº Meses
12
12
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
12
1
1
12
1

Total
7.200,00 €
720,00 €
150,00 €
1.200,00 €
2.400,00 €
600,00 €
150,00 €
1.800,00 €
10.200,00 €
2.160,00 €
2.400,00 €
1.200,00 €
1.800,00 €
540,00 €
1.100,00 €
500,00 €
3.600,00 €
1.700,00 €
340,00 €
1.440,00 €
21.753,68 €
62.953,68 €
1

Todas as rubricas foram estimadas de acordo com os gastos tidos em 2015 e o ano corrente.
Algumas rubricas foram ajustadas em função do desempenho em 2015.
Na rubrica trabalhos especializados contemplamos o montante a gastar com a certificação
HACCP.
Na rubrica publicidade e propaganda prevemos os gastos a ter em campanhas publicitárias do
Centro que nos permitam divulgar o nosso trabalho.
Na rubrica Encargos de Saúde de Utentes prevemos que cerca de € 180,00 / mensais sejam
obtidos como donativo em espécie.
Na rubrica conservação e reparação prevemos um aumento associado ao desgaste de edifício,
equipamentos, ec…
Na rubrica Limpeza Higiene e Conforto prevemos que cerca de € 500,00 / anuais sejam obtidos
como donativo em espécie.
Na rubrica despesas de representação contemplamos deslocações pontuais em nome do
Centro.
Na rubrica BPI solidário contabilizaremos os gastos relativos ao projeto Bê-à-Bá Doméstico
correspondente a 12 meses.

2.3. Gastos com o pessoal
Remunerações certas
Direção Técnica
Responsável Gabinete Social
Responsável Gabinete Emp. Empreendedorismo
Responsável Gabinete Psicologia
Responsável Gabinete Jurídico
Responsável Gabinete Animação sociocultural
Responsável Gabinete Acolhimento e Apoio
Ajudante
de lar e coordenador manutenção
Administrativo
Ajudante de lar
Responsável cozinha
Responsável limpeza

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1.500.00€
1.035.00€
1.080.00€
987.00€
470.00€
940.00€
890.00€
720.00€
660.00€
670.00€
551.00€

21.000.00€
14.490.00€
15.120.00€
13.818.00€
6.580.00€
13.160.00€
12.460.00€
10.080.00€
9.240.00€
9.380.00
7.714.00

taxa 22.30%
1

1.100.00€

29.668.37€
1.100.00€

BPI Solidário

1

18.582,86€

18.582,86€

Outros gastos com pessoal

1

2.000.00€

4.000.00€

Remunerações adicionais
Encargos sobre remunerações
Seguro Acidentes de Trabalho

Total Rubrica

186.393.22€

2

Nos encargos sobre remunerações, aplicamos a taxa de 22,30% sobre o total das
remunerações brutas.
Prevê-se manter o mesmo número de colaboradores no próximo ano, bem como, o valor das
remunerações, sendo que em Agosto de 2016 foi admitida uma colaboradora para dinamizar o
gabinete de animação sociocultural.
Nenhum trabalhador recebe subsídio de alimentação.
O valor do seguro de acidentes de trabalho foi orçamentado em função do donativo de
seguros do ano de 2015.
Foi ainda estimado um valor total anual de 4.000,00 € para outros gastos com o pessoal, e que
inclui nomeadamente gastos com formação, gastos com higiene e segurança no trabalho,
deslocações (KMS).
Foi orçamentado um valor com recursos humanos no projeto Bê-à-Bá Domestico, que inclui o
gestor do projeto e formadores das diferentes áreas.
2.4.

Gastos de Depreciação e de Amortização
Valor
de Total
de Amortização
Terrenos
756.000.00€ amortização0.00% exercício
aquisição
Outros edifícios e construções
1.412.756.58€
2.00%
28.255,13€
Edifícios e Construções – Outros garagens
15.061,76€
2.00%
301,24€
Edificações Ligeiras
7.987.16€
16.66%
128.48€
Equipamento Básico
40.261.12€
16.66%
71.85€
Equipamento Administrativo
9.252.01€
16.66%
493.14€
Equipamento Informático
5.899,45€
20.00%
659.35€
Outros Activos fixos tangíveis
7.455,12€
25.00%
740.52€
Total rubrica
2.254.673.20
30.649,71€

2.5.

Gastos e Perdas de Financiamento

Na conta de Gastos e Perdas de Financiamento, considerámos um valor estimado de
275,00€/mês (Euribor a 6 meses + 1,75%), o qual inclui despesas com serviços bancários,
nomeadamente juros bancários.

3.Rendimentos e Ganhos
Acordo atípico de cooperação SS

12 15.000.00€

180.000.00€

Projeto Bê-á-Bá Doméstico

1 37.714,29€

37.714,29€

Consignação Fiscal

1 32.000.00€

32.000.00€
3

Donativos

11.300.00€
(cash) ((12))
(1250))
(empresas) ((12))
((750))
(donativo seguradora) ((1))
((1100))
(campanhas Pingo Doce) ((1))
((3000))
(em géneros alimentares) ((12))
((9000))
(outros em espécie) ((12))
((300))
12
692.50€
(venda energia) ((12))
((170))
(aluguer espaços – garagens equipa) ((11))
((122.50))
(aluguer de espaços) ((12))
((400)

Outros

Total rubrica

139.700.00€
((15000))
((9000))
((1100))
((3000))
((108000))
((3600))
8.310.00€
((2040))
((1.347.50))
((4800))
397.724.29€

Em relação aos rendimentos e ganhos, o Centro Comunitário São Cirilo tem um acordo atípico
de cooperação com o Centro Regional da Segurança Social do Porto. O valor estimado foi de
uma comparticipação mensal de 15 000,00€, para apoio aos utentes.
Para além deste rendimento, foi estimado um total anual de 139.700,00€, referente a
donativos a receber, quer em espécie, quer em dinheiro.
Donativos em dinheiro=12 meses *1.250,00€
Donativos de empresas=12 meses*900,00€
Donativos seguradora=1 mês*1.100,00€
Donativos em géneros alimentares=12 meses*9.000,00€
O montante do donativo em dinheiro prende-se com o lançamento em 2015 da Campanha
Passaporte Solidário com a qual se espera obter mais dadores regulares.
O montante do donativo de empresas está relacionado com uma abordagem a ser feita ao
tecido empresarial no sentido de encontrar dadores regulares para o Centro que possam
suportar a manutenção do posto de trabalho do gabinete de emprego.
Prevemos um aumento dos valores recebidos a título de consignação fiscal, dada a
notoriedade e credibilidade que o Centro vai ganhando.

Também foi estimado um rendimento com a venda de energia e com aluguer de espaços,
nomeadamente, aluguer de lugares de garagem, no montante de 8.310,00€.
As garagens estão na sua lotação máxima encontrando-se 3,5 lugares destinados a membros
da equipa e 8 a pessoas externas totalizando € 515,00 / mês.
Venda de energia=12 meses*170,00€
Aluguer espaços=12 meses*400,00€
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