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1

Prefácio

“Se

desejamos dar o

nosso

contributo

eficaz para a mudança da história, gerando

verdadeiro

desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres e comprometermo-nos a erguê-los do seu estado
de marginalização”
(Papa Francisco, Mensagem para o I Dia Mundial dos Pobres de 19 de Novembro de 2017)

Numa data próxima do momento em que este Plano de Atividades é redigido, celebra-se do primeiro “Dia
Mundial dos Pobres”, uma iniciativa do Papa Francisco.
No nosso mundo de hoje, são infelizmente muitas as pessoas que passam necessidades. Algo que não se
deve ao facto de os recursos no nosso planeta não serem suficientes para todos, mas sim ao modo como a
distribuição desses recursos é feita. Ou aliás, mais do que recursos apenas, talvez se tenha de falar também
de distribuição de oportunidades.
Tendo assumido funções há pouco tempo, é para mim motivo de alegria ver o longo trabalho que tem sido
desenvolvido pelo Centro Comunitário São Cirilo, no sentido de procurar contribuir para a reintegração de
pessoas que estejam a passar por momentos de dificuldade. Para que possam desenvolver – e pôr a render –
o potencial levam dentro.
Como em tantos outros lugares, porém, também aqui a busca por alcançar as melhores práticas é um
processo nunca terminado. Assim, neste ano de 2018 que se avizinha, um dos focos de atenção irá incidir
precisamente sobre avaliação: recolher aprendizagens de iniciativas e de trabalho desenvolvido, tentando
afinar procedimentos e métodos de trabalho (tendo em especial atenção o impacto que a nossa intervenção
acaba por ter na vida das pessoas).
Ainda que a contribuição do Centro possa não ser mais do que “uma gota de água” num oceano de tantas
necessidades do nosso país (e do mundo), esta nossa gota pode pelo menos fazer uma diferença real nas
vidas das pessoas concretas que conseguirmos ajudar. E isso dá um sentido profundo ao trabalho e à entrega
de todos nós (equipa, utentes, voluntários, corpos sociais, doadores): poder, de algum modo, contribuir para
a transformação do mundo com a qual sonhamos.
P. Luís Ferreira do Amaral, sj
(Presidente da Direção)
Porto, 17 de Novembro de 2017
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0. Introdução: Objetivos Estratégicos para 2018

A experiência tem-nos confirmado no foco de uma intervenção capacitadora, presente já desde o arranque
do Centro em 2010 e muito referida no processo de Planeamento Estratégico, a partir do chamado “projeto
de vida” (PV), capaz de trabalhar a progressiva autonomia e (re)integração social de indivíduos e famílias
com que intervimos. O percurso até aqui trilhado, possibilita-nos agora aprofundar a dimensão da avaliação,
que tem sido um dos traços distintivos da intervenção desenvolvida pelo Centro desde a sua génese.
O ano de 2018, para além de dar continuidade à intervenção enraizada que nos alicerça, será um tempo
privilegiado para o Centro (re)colher aprendizagens da intervenção dos últimos anos, refletir processos e
práticas, para além de afinar diversos modelos interventivos, entre os quais salientamos o follow-up de
utentes, o acompanhamento de voluntários e, de forma integrada, a avaliação dos serviços prestados.
Os Objetivos Estratégicos para o ano de 2018 (que se explicam e detalham ao longo do Plano de Atividades)
estão assim harmonizados com as diretrizes apontadas pelo Plano Estratégico 2017-2019:

Desenvolver um modelo integrado de avaliação dos serviços prestados, com foco na dimensão do
impacto da intervenção do Centro;
Restruturar o modelo de follow-up de utentes, em estreita articulação com a avaliação de impacto
organizacional;
Avaliar os modelos formativo e de colocação laboral desenvolvidos no âmbito do Projeto Bê-á-bá
Doméstico, e desenhar um Manual de Boas Práticas na área do serviço doméstico;
Alargar o modelo de acompanhamento/integração de voluntários, promovendo uma maior
proximidade com a equipa técnica do Centro e a avaliação de serviços;
Solidificar a relação com parceiros, especialmente com entidades com áreas de atuação complementar
ao Centro e com instituições académicas, com vista à partilha de recursos e saberes;
Fortalecer a comunicação e divulgação do Centro, nomeadamente junto de utentes, organizações da
rede interinstitucional, potenciais voluntários e amigos, empresas e outros financiadores;
Reforçar a sustentabilidade financeira, com foco 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 esteira de uma metodologia de acompanhamento de utentes alicerçada no diagnóstico integrado de
competências e no seguimento dos Projeto de Vida (PV), conforme o esquema 1, o Centro tem como meta
para o ano de 2018 um aprofundamento e afinação de modelos interventivos com base nos resultados da
avaliação dos serviços prestados.

Esquema 1. Acompanhamento e avaliação dos PV dos utentes

Receção
Psicóloga

Gestora
de PV

Educadora
Social

Atendimentos
de avaliação e
acompanhamento

Gestora
de PV

Atividades
livres e
obrigatórias

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

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

Formações
transversais

Jurídico

Neste ano, de acordo com o caminho apontado pelo Planeamento Estratégico, centrar-nos-emos no follow
up de utentes, mantendo e alargando o acompanhamento em fase de autonomização por parte da Gestora
de PV e, quando se justificar, por parte do Gabinete de Emprego.
Para a concretização deste eixo de intervenção serão desenvolvidas as seguintes atividades:
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Follow Up de Utentes

Alargamento

do

âmbito

de

acompanhamento de utentes no período de
autonomização,

em

cruzamento

com

a

avaliação de impacto.

Modelo de Avaliação dos Serviços

Desenvolvimento de um modelo integrado

Prestados

de avaliação dos serviços prestados, com
foco

na

dimensão

do

impacto

da

um

modelo

de

intervenção do Centro.

Implementação

Modelo de Diagnóstico Integrado de
Competências

de

diagnóstico de competências que, de forma
integrada, cruze indicadores avaliados pelos
diferentes gabinetes de atendimento.
Estruturação do PV dos utentes com base
na avaliação ongoing feita a partir da
aplicação

do

modelo

de

diagnóstico

integrado.
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1.2. Social / Comunitário
A vertente comunitária reflete cada vez mais a estratégia interventiva do 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 pessoal e social.
No ano de 2018 daremos continuidade às atividades de capacitação, potenciando quer a partilha de
recursos e saberes, quer o alargamento das redes pessoais e sociais dos utentes. Nesta ótica, na
dinamização de atividades do Centro, iremos dar especial ênfase ao envolvimento de utentes do “4º
público” (aqueles que recorrem simplesmente aos serviços dos nossos gabinetes, ou que participam nas
nossas atividades).
Procuraremos ainda diversificar a oferta existente, quer a por nós diretamente disponibilizada (por via de
atividades desenvolvidas pela nossa animadora comunitária e/ou por voluntários), quer a desenvolvida em
articulação com outras entidades. No que se refere a parcerias, avaliamos como fulcral a manutenção e
alargamento de parcerias com entidades com intervenção cultural e artística e a disponibilização de
espaços a organizações e grupos da comunidade, nomeadamente para promoção de atividades culturais.
Para dar seguimento à vertente comunitária, serão promovidas as seguintes atividades:

Promoção das atividades que compõem o
Calendário Anual do Centro, envolvendo

Atividades do
Calendário Anual do Centro

diferentes
equipa,

públicos-alvo,

utentes,

como

voluntários,

seja,

amigos,

parceiros e financiadores.

Diversificação da promoção de atividades

Atividades de Intercâmbio
Interinstitucional

conjuntas com organizações congéneres
e

com

âmbito

de

intervenção

complementar, bem como com entidades
com recursos específicos, especialmente
a academia, em áreas como a expressão
cultural e artística e o desporto.
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Alargamento

da

oferta

ao

nível

das

atividades lúdicas de carácter livre e das

Atividades Livres e de Inscrição

atividades

formativas

obrigatório

de

carácter

(nomeadamente,

passagem

da Hora do Conto e da Expressão Plástica
para atividades de inscrição), com o
objetivo de favorecer o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais nos
utentes em acompanhamento.

Workshops Práticos

Envolvimento de utentes na dinamização
de workshops práticos, com base nas
suas

competências,

especialmente

utentes de 4º público.

Dinamização de dias temáticos mensais
que

Almoços Temáticos

abarquem

representativas

de

acompanhamento,
elementos

nacionalidades
utentes

dando

culturais,

a

em

conhecer

gastronómicos

e

tradições etnográficas;
Estruturação de um portfólio de receitas
e

elementos

icónicos

alusivos

aos

diferentes eventos/tradições culturais.

Aprofundamento de temáticas prioritárias e

Ciclo Formativo

alargamento
práticos

em

manifestem

da duração
áreas
maiores

onde

de

conteúdos

os

utentes

dificuldades,

como

seja o caso da “Matemática para a Vida”.
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1.3. Emprego

Na intervenção desenvolvida pelo Centro, o emprego continua a ser a chave de leitura para a grande
maioria dos processos de autonomização dos utentes em acompanhamento. Nessa sequência, 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.

Em 2018, em termos da intervenção interna com os utentes, o Centro fará incidir a sua atuação em:
“desocultação de competências”, ênfase no processo de follow-up e na dimensão formativa em contexto
grupal, esta última em articulação com o Gabinete Jurídico. No que concerne à articulação externa,
focar-nos-emos na manutenção da boa relação que se tem vindo a construir com redes formativas e de
colocação laboral, formais e informais e na solidificação da Bolsa de Emprego desvelada pelo Projeto Bêá-bá Doméstico.

No novo ano os principais desafios serão os seguintes:

Manter o foco no desenvolvimento de
competências pessoais e profissionais dos

Coaching e Follow-up de Utentes

utentes em acompanhamento.
Implementar

o

follow-up

a

utentes

internos/refeição sempre que o emprego
esteja na origem da autonomização.
Em articulação com o Gabinete Jurídico,

Formação em Contexto Grupal

promover formação específica, no âmbito
da capacitação para a empregabilidade.

Parcerias com Entidades Formadoras

Continuar

a

diversificar

a

oferta

planos

educativo-formativos

de
que

promovam a capacitação dos utentes
acompanhados pelo Centro.

8

Solidificar a relação com a vasta rede de

Bolsa de Emprego

entidades
serviço

empregadoras
doméstico,

empreendimentos

na

área

do

restauração

e

turísticos,

cuja

parceria foi desvelada pelo Projeto Bê-ábá Doméstico.
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1.4. Projetos
Tendo em conta o desafio, comum a muitas Organizações do Terceiro Setor, de responder às necessidades
das populações que acompanham, para além de, simultaneamente e de forma contínua, 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. Neste sentido, no ano que se avizinha, paralelamente ao
levantamento de novas possibilidades de financiamento pela via de Projetos (aguardamos também o
resultado de uma candidatura submetida ao Prémio Fidelidade), procederemos à avaliação de impacto da
execução dos Projetos “Integração Segura 2” e do “Bê-á-bá Doméstico”.
O Projeto “Integração Segura 2” (com final previsto para Dezembro de 2017), financiado pelo Fundo
Europeu para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), tem possibilitado ao Centro financiar, de forma
parcial, o Gabinete de Emprego, centrado especificamente no acompanhamento de cidadãos Nacionais de
Países Terceiros (NPT).
No que concerne ao Projeto Bê-á-bá Doméstico, premiado pelo BPI Solidário 2016 (a decorrer até Março
de 2018), 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.
No fecho de ciclo deste Projeto, temos como meta sistematizar os modelos formativo e de colocação laboral
desenvolvidos, produzindo um Manual de Boas Práticas na área do serviço doméstico, que reflita o modelo
aplicado a população imigrante.

Avaliação dos modelos formativo e de

Projeto “Bê-á-bá Doméstico”

colocação

laboral

desenvolvidos

no

âmbito deste Projeto.
Avaliação de impacto da intervenção
desenvolvida.
Desenho de um Manual de Boas Práticas
na área do serviço doméstico.
Avaliação de impacto da intervenção

Projeto “Integração Segura 2”

desenvolvida.

(Gabinete de Emprego)
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2. Gestão e Funcionamento da Equipa

As pessoas e as equipas são capital fundamental de qualquer organização. 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” da espiritualidade inaciana (de
Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas: procurar perceber qual o maior serviço que em cada momento
podemos oferecer, tendo em conta os nosso dons, os nossos limites e as circunstâncias concretas).
A nível do funcionamento da equipa, o ano de 2018 será assim marcado, pela continuação do
investimento na formação técnica prática, num contexto mais amplo: prosseguindo o aprofundamento do
conhecimento de outras organizações a atuar em âmbito similar ou complementar ao nosso.
Manteremos ainda a aposta ao nível do aprofundamento de competências e cultura interventiva na linha da
espiritualidade inaciana, através da articulação estreita com as restantes obras sociais da Província
Portuguesa da Companhia de Jesus (Jesuítas) e do diagnóstico e avaliação de “evidências inacianas” no
modo como trabalhamos.
Esta área alicerça-se nas seguintes propostas:

Formação Técnica

Visita a organizações congéneres e com

da Equipa

serviços com intervenção complementar
à

desenvolvida

pelo

Centro,

com

o

objetivo de partilhar saberes e práticas.

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 e injustiças), através das
formações do setor social inaciano e da
articulação

e

partilha

com

outras

organizações do setor;
Diagnóstico de evidências inacianas no
Centro.
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3. Gestão Financeira e Sustentabilidade

O Acordo de Cooperação com a Segurança Social é uma base financeira determinante que sustenta a
intervenção desenvolvida pelo Centro. Sabemos contudo que é insuficiente para cobrir a totalidade das
respostas que disponibilizamos, nomeadamente o Gabinete de Emprego e a Animadora Comunitária,
essenciais nos processos de capacitação e autonomização dos utentes que acompanhamos. Este tipo de
respostas dependem de fontes de financiamento de carácter inconstante, como seja a Campanha de
Consignação de IRS ou donativos.
Nesse sentido, o Centro tem procurado reforçar a sustentabilidade financeira, com recurso a fontes
diversas, como sejam os apoios pro bono e a rede de “Amigos do Centro”, que procuramos aumentar neste
novo ano e, simultaneamente, fidelizar os financiadores, quer particulares, quer empresas, que já nos
apoiam com carácter regular.
A nível deste eixo estão previsto o seguinte:

Reforço da fidelização e consolidação de

Rede de “Amigos do Centro”

uma

base

estável

de

financiadores

particulares, que apoiam o Centro de
forma regular.
Procura

Apoios Pro Bono

de

empresariais
necessidades

novos

apoios

para

pro

bono

responder

quotidianas,

como

a
sejam

seguros, alimentos, artigos de higiene para
uso doméstico e uso pessoal dos utentes,
entre outros.
Aumento do número de empresas que

Rede de Empresas Mecenas

apoiam o Centro com caráter regular.

Continuidade do arrendamento de lugares

Arrendamento de Lugares de Garagem
e de Outros Espaços

de garagem (atualmente completo) e de
outros

espaços

formação,

do

encontros

de

Centro
grupos,

(para
entre

outros).
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4. Corpos Sociais e Governança

Nesta área, pretende-se manter a proximidade e envolvimento de Curadores, Direção e Conselho Fiscal
na dinâmica de funcionamento do Centro.
No caso dos Curadores, estimulando a participação regular em atividades que compõem o Calendário Anual
do Centro; no que à Direção se refere, mantendo o acompanhamento próximo da vida da casa, através das
reuniões mensais, de contributos em áreas específicas e de participação em atividades do Centro;
permanecendo o Conselho Fiscal com o inestimável apoio financeiro e operativo.
Nesta esteira, os desafios para 2018 são os seguintes:

Cumprimento

Implementação do Plano Estratégico
2017 - 2019

das

metas

estabelecidas

para o ano de 2018, com enfoque no
desenvolvimento de modelos afetos a cada
um dos eixos do Plano Estratégico.

Continuidade da proximidade dos Corpos

Modelos de Governança

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

O voluntariado ocupa um lugar central na dinâmica de funcionamento do Centro, 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 Português, 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.
Concluída que foi a descrição funcional das diversas áreas de voluntariado no Centro, 2018 será um ano
para alargar o modelo de acompanhamento e integração de voluntários, promovendo uma maior
proximidade com a equipa técnica do Centro e a avaliação de serviços. Para além do convite à participação
regular em atividades do Calendário Anual do Centro e atividades específicas para voluntários, como seja o
Encontro Anual, dinamizaremos um ciclo formativo inicial dirigido a novos voluntários (desdobrado
semestralmente) e apostaremos no reforço da formação inaciana, integrada no Plano Anual da Comissão
do Apostolado Social (CAS).
Neste eixo, destacamos os seguintes itens:

Modelo de Acolhimento, Formação e
Integração de Voluntários

Articulação estreita entre Coordenadora de
Voluntários

e

Interlocutora

da

Equipa

Técnica na integração e acompanhamento
de novos voluntários;
Ciclo

formativo

inicial

para

novos

voluntários;
Formação

inaciana

para

voluntários,

integrada no Plano Anual da CAS;
Dinamização

do

Encontro

Anual

de

Voluntários.
Desenvolvimento de reuniões periódicas
de

avaliação

das

diferentes

áreas

de

voluntariado;

Articulação entre Equipa e Voluntários

Continuação das atividades e encontros
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

A aposta na definição de um plano de comunicação potencia o alargamento do espetro de influência das
organizações, por dar a conhecer a especificidade e a mais-valia da sua intervenção, na prestação de
contas, pela divulgação que favorece a angariação de voluntários e recursos, entre outros.
Importa pois definir com clareza quais os públicos a quem se quer chegar, de forma a orientar a
comunicação de forma eficaz e fluida. Em 2018, priorizaremos o fortalecimento da comunicação e
divulgação do Centro, nomeadamente junto de utentes (especialmente de 4º público – como referido no
cap.1.2), organizações da rede interinstitucional, potenciais voluntários e amigos, empresas e outros
financiadores.
No próximo ano, conforta-nos continuarmos a contar com a preciosa e sempre disponível colaboração pro
bono da empresa Will Creative.
Neste eixo focalizar-nos-emos nos tópicos seguintes:

Potenciar o Facebook como como canal de
partilha da vida na casa, fortalecendo a ligação

Facebook

entre o Centro e as pessoas que acompanham
a

nossa

intervenção,

nomeadamente

voluntários e financiadores.
Promoção

Site

Newsletter Mensal

de

um

filme

institucional,

de

divulgação da intervenção do Centro.

Usar a Newsletter mensal como meio para
comunicar o impacto da autonomização na vida
dos utentes acompanhados pelo Centro.

“Casa Aberta”

Aumentar o número de visitas de organizações
da

sociedade

entidades,

civil,

como

empresas

forma

de

e

outras

divulgar

a

intervenção desenvolvida pelo Centro.
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7. Parcerias

O pilar das parcerias, para além da perspetiva de fortalecimento institucional, decorre do entendimento de
que parte do sucesso da intervenção social se alicerça no potencial de explorar contextos e criar
sinergias em rede.
A opção estratégica para o novo ano centrar-se-á na solidificação da relação com parceiros, especialmente
com as entidades empregadoras que constituem a Bolsa de Emprego do Bê-á-bá Doméstico, com
entidades com áreas de atuação complementar ao Centro e com instituições académicas, com vista à
partilha de recursos e saberes.
Neste pilar, destacam-se as seguintes áreas:

Solidificar a rede criada pela Bolsa de

Entidades Empregadoras

Emprego

desenvolvida

no

âmbito

do

Projeto “Bê-á-bá Doméstico”.

Potenciar a articulação com organizações
na

Organizações de Expressão Cultural
e/ou Artística

área

de

plástica,

artes

música,

visuais,

expressão

teatro,

literatura,

ecologia, entre outros, como sejam o
Museu da Farmácia do Centro Hospitalar
do Porto, o Museu Soares dos Reis, a
Associação Mais Brasil, a ANILUPA e/ou a
Escola Superior de Educação do Porto.

Manter

Organizações do Terceiro Setor com Áreas
de Atuação Complementares

a

organização

atividades

de

Refugiados (PAR)

intercâmbio

de
com

organizações de proximidade com áreas de
intervenção complementares.

Continuidade

Articulação com a Plataforma de Apoio aos

conjunta

da

disponibilização

dos

serviços de refeição, cabazes alimentares,
aulas
atividades

de

alfabetização/português,

comunitárias

e

Gabinetes

Jurídico e de Emprego do Centro.
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Rede Inaciana

Alargar 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).

17

Posfácio

O conhecimento retira as suas provas de validação da prática.
(Michel Conan)

O findar do ano de 2017 enceta um horizonte desvelado pelo processo de Planeamento Estratégico (PE),
levado a cabo com a participação dos diferentes atores que justificam e/ou tornam possível a missão diária
do Centro – Utentes, Corpos Sociais, Equipa, Voluntários, Amigos e Financiadores – e concretizado pela
implementação do Plano Estratégico 2017-2019.
Nesta sequência, 2018 será tempo privilegiado para avaliar, de forma integrada, a intervenção desenvolvida
pelo Centro, (re)colhendo aprendizagens com as práticas tecidas e lançando novas sementes interventivas.
Neste contexto, é de salientar o processo de implementação do Projeto Bê-á-bá Doméstico (financiado pelo
BPI Solidário), globalmente gerador de diversas dinâmicas replicadoras no âmbito do funcionamento do
Centro e, especificamente, impulsionador do Gabinete de Emprego, por via da Bolsa de Emprego gerada e
pelo desenho de um modelo formativo e de acompanhamento de população imigrante em contexto de
colocação laboral.
No ano vindouro assumirá igualmente centralidade o aprofundamento do modelo de follow-up de utentes,
bem como o modelo de acompanhamento e integração de voluntários.
Que cada um possa encontrar o seu lugar na partilha da construção deste mundo a que todos somos
chamados a servir.

Rita Lança
(Diretora)
Porto, 14 de Novembro de 2017

18

