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Introdução  

  

O presente relatório tem por objetivo dar a conhecer as atividades realizadas durante o ano 

de 2015 pelo Centro Social e Paroquial do Campo Grande, tendo em conta as respostas 

sociais que promoveu: Creche, Pré-escolar, Núcleo de Intervenção Sócio Pedagógica com 

CATL, CAF, AAAF, AEC, desenvolvimento de programas em pausas letivas, Centro de 

Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Atendimento Social e Intervenção Comunitária.  

A consolidação orçamental do CSPCG exigiu uma redobrada atenção, por parte de todos 

os Colaboradores e a Direção, num esforço conjunto que permitiu obter um resultado 

positivo no exercício de 2015. 

Esta consolidação deve continuar, diversificando respostas no exercício de 2016. 

 

Aspetos positivos a salientar 

 O trabalho desenvolvido pelas várias áreas de intervenção cumpre a missão do CSPCG 

com muita qualidade, com profissionalismo e dedicação.  

A atenção sempre presente em toda a equipa relativa à sustentabilidade do CSPCG. 

As parcerias desenvolvidas permitem ao CSPCG maior qualidade nas respostas, maior 

integração nas mesmas e maior envolvimento comunitário. 

 

Principais Condicionantes Estruturais  

 Condicionantes estruturais externas, que determinaram e potenciaram a ação do CSPCG 

nos seus diferentes domínios de intervenção:  

- O importante aumento na oferta de ensino público a crianças do pré-escolar, criou a 

necessidade de ajustar a oferta dos serviços na área de infância, aumentando o número 

de crianças na creche e diminuindo as do pré-escolar.  

- Os níveis de desemprego elevados e diminuição das prestações sociais reduziram as 

comparticipações das famílias limitando a obtenção de receita, tendo exigido ao CSPCG a 

afetação de meios para bonificação em algumas situações. 

- As diversas manifestações de pobreza e exclusão social – implicaram uma resposta em 

serviços e meios no apoio à comunidade mais próxima, nomeadamente com o apoio de 

voluntários e de parceiros.  
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- O aumento da esperança média de vida e um crescimento significativo da população 

idosa mais fragilizada – resultou no aumento da procura da resposta CPA (Centro de 

Promoção de Autonomia), o que exige profissionais mais qualificados e menores rácios -  

e levou a uma redução de utentes mais permanentes no DS (Desafio Sénior). A atualização 

e adequação das comparticipações de SAD condicionaram a diminuição do número de 

pessoas nesta resposta social. A Área Sénior fez um esforço de abertura à prestação de 

serviços externos que dêem resposta aos desafios da longevidade. 

- As atualizações salariais aumentaram a conta de Recursos Humanos nas áreas de 

missão o que nos levou repensar os serviços de suporte. 

- Foram alterados os Estatutos do CSPCG o que implicou uma redefinição. 

 

Apresentação da Instituição  

 O CSPCG, Pessoa Coletiva Religiosa, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

- IPSS, com sede em espaço cedido pela Fabrica da Igreja do Campo Grande, em Lisboa, 

atuando em plena cooperação com a comunidade paroquial.  

Fundado em 1987, o centro foi reconhecido como Instituição Particular de Solidariedade 

Social, com registo definitivo em 18 de Março de 1988, conforme Livro 3 das Fundações 

de Solidariedade Social sob n.º 14/88  

O Centro Social está intimamente ligado à Pastoral Social da Diocese centrando-se a sua 

missão na promoção da dignidade do ser humano, num espírito de comunidade, 

fomentando uma aposta no bem comum e sempre com uma opção preferencial pelos mais 

pobres. Assim sendo, muito do apoio que presta é gratuito e conta com a solidariedade da 

comunidade de inserção. 

O CSPCG gostaria de contribuir para o sonho de uma comunidade de pessoas felizes e 

empenhadas na construção de uma freguesia atenta e solidária. A sua ação pauta-se pela 

verdadeira caridade, alicerçada na justiça e na verdade e tendo em conta a liberdade 

humana e a fraternidade. 
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Constituição dos Órgãos Sociais  

 Direção  

Presidente – Monsenhor Victor Francisco Xavier Feytor Pinto  

Vice-Presidente – Manuel Tomás Nápoles Magalhães Crespo 

Secretário – Michelle Ventura Lopes de Sá Nogueira 

Tesoureiro – Maria Gabriel Coelho Bicho Duarte Morais Sarmento 

Vogal – Ana Maria da Costa Oliveira 

 

Conselho Fiscal  

Presidente – Pe. António Maria Alves Júnior 

Secretário – Manuel Augusto Leal Rosa  

Vogal – Henrique Manuel Moreira Canelas 

 

Área de Intervenção Geográfica  

O CSPCG atua preferencialmente na Freguesia de Alvalade e limítrofes de acordo com os 

seus Estatutos.   

 

Respostas Sociais  

O CSPCG promove o Atendimento Social gratuito que conduza a uma Intervenção 

Comunitária  integrada com a comunidade e as parcerias estabelecidas. 

Tem além disso as Respostas Sociais: Creche, Pré-Escolar, CATL, AAAF pré-escolar, CAF 

1º Ciclo, AEC’s, Clube Júnior,   Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.  
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ÁREA DE INFÂNCIA 

Tendo por base o projecto pedagógico “Livros e Histórias! Histórias e Livros…”, pretendeu-

se fazer “crescer” crianças felizes, de uma forma global e harmoniosa. 

 

“Magia, Encanto, Imaginação, Portas e Janelas, são palavras que se repetem quando se 

fala de livros e histórias. 

Numa idade em que o universo infantil é cheio de faz-de-conta, e que a criança 

transpõe o imaginário para o seu mundo real, percebe-se a importância destes como forma 

de incentivo ao seu potencial criativo. 

Ao mesmo tempo, o seu pensamento lógico vai-se organizando, pois segundo 

Vigotsky, (1992, p.128), este caminha junto com imaginação: “A imaginação é um 

momento totalmente necessário, inseparável do pensamento realista””. 

                                                                                             “in projecto pedagógico” 

Creche  

Foram recebidas na Creche cerca de 60 crianças ao longo de todo o ano. O CSPCG 

agradece a confiança nele depositada. 

Acolhemos com afeto, assegurando a satisfação das 

necessidades básicas e estimulando as diferentes 

áreas de desenvolvimento. 

Privilegiamos o contacto direto com as famílias sendo 

que nos berçários se acrescentam registos escritos 

diários. Informações generalizadas foram feitas  

através email.  

Expomos regularmente as atividades das crianças para que os pais possam acompanhar 

a sua evolução. 

O espaço Jardim é utilizado sempre que o tempo permite, valorizando o contacto com a 

natureza e as descobertas inerentes a estas experiências. 

Proporcionámos às crianças a partir de 1 ano de idade, uma introdução à expressão 

musical por ser, por excelência, uma forma de  potencializar o desenvolvimento intelectual, 

sensorial, motor e da linguagem. 

Um trabalho de equipa interdisciplinar, permitiu o despiste e/ou encaminhamento de 

fragilidades e  inadequações, sempre numa complementaridade educativa com as famílias 
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Desde esta fase proporcionamos uma introdução à expressão musical que enriquece o 

quotidiano das crianças. 

Pré-Escolar  

Foram assegurados os serviços inerentes ao Pré-

Escolar a 40 crianças.  

Nesta etapa pretende-se que as crianças adquiram as 

competências e capacidades adequadas à sua faixa 

etária. 

Ao longo do dia as educadoras proporcionam atividades e experiências para atingir todas 

as áreas do desenvolvimento. Baseámos a prática 

educativa nas Orientações Curriculares do Ministério 

da Educação, adequando os objetivos, ao nível do 

grupo e individualmente.  

A comunicação com as famílias foi priorizada, tanto em 

momentos informais, como através de momentos 

formais. 

Um acompanhamento psicológico próximo permite o despiste e/ou encaminhamento de 

qualquer inadequação, sempre numa complementaridade educativa com as famílias. 

Disponibilizámos atividades extra curriculares: 

Expressão de Comunicação e Linguagem - 

Inglês uma vez por semana, realizámos 

iniciação ao inglês às crianças a partir dos 3 

anos.  

Ensino de Expressão Musical 

Duas vezes 

por semana, foram realizadas aulas de expressão 

musical às crianças da Creche e do Pré-escolar..  

Aulas de Natação – uma vez por semana foram 

realizadas na piscina do Estádio Universitário 

Acompanhamento Psicológico: em 2015 continuou-se o 

acompanhamento psicológico individual a crianças, quer dos equipamentos da Infância 

que externos.  
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Ao longo do ano foi dinamizado um Atelier de Inteligência 

Emocional: ‘Colecionador de Emoções’ para as crianças de 

3, 4 e 5 anos com a finalidade de fazer uma abordagem e 

exploração das emoções. O atelier teve impacto na consciência 

emocional de todas as crianças que integram o projeto bem 

como nos Pais e Educadores. 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO SÓCIO-PEDAGÓGICA 

A Área de Intervenção Sócio-Pedagógica é constituída por três núcleos através dos quais 

se promove uma intervenção lúdico pedagógica, integrada, apostando no desenvolvimento 

de competências nos mais diferentes níveis (social, pessoal, escolar e familiar), contando 

para isso com uma equipa multidisciplinar.  

A Intervenção Comunitária efetiva-se 

essencialmente em duas vertentes: na 

intervenção no Bairro das Murtas e na 

intervenção em contexto escolar. Entre os 

projetos desenvolvidos, pessoais, sociais e de 

aprendizagem escolar para as crianças do bairro das Murtas entre os 6 e os 10 anos, e as 

atividades comunitárias realizadas no Bairro com a população adulta e em colaboração 

estreita com os parceiros. 

O Clube Júnior, para adolescentes dos 10 aos 13 anos 

integrou 47 Juniores da parte da manhã e 116 de tarde 

num programa que contribui para o bem-estar de cada 

jovem, entendido como a realização do seu potencial 

através do desenvolvimento físico, emocional, mental e 

espiritual, em relação a si próprio, aos outros e ao mundo 

que o rodeia. Agindo na formação pessoal e social, na 

orientação escolar e vocacional e com atividades de tempos livres estendeu-se ao longo 

de todo o ano em semanas temáticas que tocaram questões como a amizade, as 

diferenças, a felicidade, a cidadania, a alimentação, a portugalidade, o desporto. 
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A Intervenção na Escola integra as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

para crianças de Jardim-de-infância, e a Componente de 

Apoio à Família (CAF) para 1º ciclo, desenvolvidas na 

EB1/JI Santo António. Através das AAAF e CAF, dando 

resposta a mais de 150 crianças (com idades 

compreendidas entre os 3 e os 10 anos) pretendemos 

assegurar a ocupação dos tempos não letivos da criança. 

Também propomos ateliers de Ginástica infantil, Música, 

Inglês, Judo e Natação (nas piscinas do Estádio Universitário de Lisboa). 

No 1º Ciclo: Coro infantil, Banda, Escolinha de Futebol, Escolinha de Basquetebol e Judo. 

O Núcleo Escola abrange ainda as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), na 

EB1/JI Santo António, garantindo a todos os 

alunos do 1º ciclo (a mais de 200 alunos) a oferta 

de um conjunto de aprendizagens 

enriquecedoras do currículo e o desenvolvimento 

de competências diversificadas, através de três 

propostas distintas: Língua Inglesa, Expressão 

Artística e Atividade Física e Desportiva. 

O trabalho é reconhecido pelos pais das crianças: 

As Pausas Letivas 

Porta Aberta é a nossa proposta de férias no verão e tem como objetivo proporcionar um 

ambiente saudável e enriquecedor a todas as crianças e 

jovens que frequentem o nosso espaço, promovendo uma 

ocupação saudável e lúdica neste período de férias. Em 

setembro, num ambiente de recomeço propomos a 

Academia ajudando os jovens e crianças no tempo ainda 

livre de pré-regresso às aulas. 

No Natal e na Páscoa propomos atividades de tempos 

livres orientados. 

Nestas pausas acolhemos crianças e jovens dos 6 aos 

16 anos proporcionando programas semanais com 

atividades lúdicas no natal, carnaval e páscoa bem como 

no verão; as atividades variadas como desportos de aventura, jogos ao ar livre, cinema, 

peddy-papper, ateliers de música e dança, piscina, praia, ações de cidadania e 

solidariedade que ocupam as crianças/jovens de forma construtiva.  



Pág.  10 
 

ÁREA SÉNIOR 

Centro de Dia  

O Centro de Dia integra duas zonas distintas 

com objetivos específicos: Desafio Sénior que 

se destina a pessoas com autonomia e Centro 

de Promoção de Autonomia que se destina a 

pessoas com maior fragilidade. 

São 60 as pessoas que, em média, estão nos 

nossos serviços diariamente. As diferentes características acima referidas implicam um 

conjunto de atividades orientadas para objetivos 

específicos, por um grupo de profissionais multidisciplinar. 

. As atividades são mais direcionadas, desenvolvendo-se 

segundo o mapa semanal.  

Foram criados grupos de Estimulação Cognitiva abertos ao 

exterior, num 

programa em parceria com a Universidade 

Lusófona a partir de rastreios cognitivos; daí 

resultou um projeto de estimulação cognitiva, 

que ajuda os séniores a manterem as suas 

capacidades cerebrais ativas.  

No Desafio Sénior o dia começa com um Atelier de Boas vindas e seguem-se propostas 

de atividades às quais os utentes podem aderir livremente, conforme mapa exposto. 

Desenvolvemos parcerias com a escola alemã que concretizaram projetos pontuais em 

alturas específicas do ano. Este encontro intergeracional é muito apreciado pelas pessoas 

sénior.  

As Parcerias com o IFP, e o agrupamento de escolas de 

Alvalade e Musgueira, abriram- nos à possibilidade de 

interagir com estagiários de cursos profissionais de 

auxiliares de geriatria e de monitores de animação; além 

do trabalho de inter-geracionalidade desenvolvido, a 

criatividade dos projetos permite-nos proporcionar 

atividades diversificadas ao longo do ano.  
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Serviço de Apoio Domiciliário - SAD  

Foram assegurados os serviços inerentes a SAD, que 

teve uma média de ocupação de 65 utentes diários. 

Consolidámos os serviços de fim de semana e fins de 

tarde. 

Os serviços prestados são os comuns, indo desde a 

higienização pessoal e habitacional ao serviço de 

refeições, acompanhamento, socialização. A lavandaria é assegurada em parceria com 

uma lavandaria do bairro.   

O Centro de Saúde de Alvalade, em parceria desloca-se às nossas instalações ou ao 

domicílio, sempre que lhe é solicitado o acompanhamento de um utente, consolidando uma 

parceria de anos. 

Como serviço extra prestados por parceiros credenciados temos a 

Fisioterapia. 

Em parceria com a Pastoral da Saúde da Paróquia temos utentes 

visitados semanalmente por voluntários. Voluntários da Associação de 

estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

também visitam quinzenalmente utentes do SAD.  

Em parceria com a Fundação PT desenvolvemos o projeto ‘Está lá, está bem’ no qual 

voluntários da PT mantém contacto telefónico semanal com utentes mais isolados. 

Terminámos o ano em festa com o Arraial do Centro Social e da comunidade. 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos  

Os Recursos Humanos do CSPCG são o seu maior capital. São eles que todos os 

dias dão o seu melhor, com profissionalismo e coração, para a concretização dos objetivos 

a que nos propomos e da vivência dos valores que abraçamos. O CSPCG quer investir 

nestas pessoas, oferecendo-lhes formação pessoal e profissional. Quer também 

proporcionar-lhes um ambiente organizacional facilitador que os faça sentirem-se felizes 

no quotidiano. 
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Em 2015 o quadro do pessoal do CSPCG contou, em media, com 80 funcionários, 

distribuídos pelas cinco áreas de intervenção: 

Sociopedagógica   

 Assistente Social Coordenadora 1 

 Assistentes Sociais 2 

 Psicólogas 3 

 Animador Sociocultural 13 

 Auxiliares de ação educativa 2 

 Professor 1 

Sénior   

 Assistente Social  1 

 Psicólogas 2 

 Terapeuta Ocupacional 1 

 Motoristas 2 

 Ajudantes de Ação Direta 15 

Infância Coordenadora Educadora 1 

 Psicóloga 1 

 Educadoras 5 

 Auxiliares de Ação educativa 11 

 Auxiliar de Serviços gerais 1 

Atendimento Social Assistente Social 1 

S. Suporte Acolhimento 2 

 Serviços Gerais 3 

 Serviços Administrativos 2 

 Comunicação 1 

 

Foi iniciada uma reestruturação organizacional que não está ainda concluída. 
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VOLUNTÁRIOS 

O CSPCG conta com um conjunto de 

voluntários que colaboram regularmente no 

cumprimento da sua missão. Nas mais variadas áreas 

de intervenção, e com tarefas específicas bem 

definidas, trazem ao Centro uma diversidade e um 

entusiasmo que ajudam a olhar o futuro com 

esperança. A gratuidade do seu trabalho permite a 

todos os colaboradores manter viva a visão que perseguimos. Sendo característica de 

Instituições como a nossa a possibilidade de ter voluntários no seu corpo de recursos 

humanos, queremos não só desenvolver esta participação como incentivar os mais novos 

e criar neles o desejo desta prestação cívica. Para tal trabalhámos com entusiasmo na 

manutenção das parcerias com escolas e universidades, bem como, internamente, com os 

Grupos de Jovens e Catequese da Comunidade Paroquial.  

PARCEIROS 

O CSPCG mantém Acordos de Cooperação para as diferentes respostas sociais s 

com diversas entidades nomeadamente o Instituto da Segurança Social (ISS), Ministério 

da Educação, Escola de Stº António, Câmara Municipal de Lisboa, por forma a dar 

cumprimento aos objetivos estatutários. 

O trabalho com parceiros tem sido uma das características do CSPCG. 

Conhecedores da realidade social circundante, sabemos que só com uma boa integração 

e articulação com as Instituições locais poderemos encontrar caminhos e soluções 

positivas para as pessoas que nos procuram e para as situações com as quais nos 

deparamos. O CSPCG está presente nas diferentes instâncias da Pastoral Social da Igreja 

e está integrado na Rede Social de Lisboa e na Comissão Social de Freguesia de Alvalade. 

São parceiros estratégicos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Junta de Freguesia 

de Alvalade, os corpos da Polícia de proximidade e Escola Segura, a Gebalis, os Centro 

Sociais Paroquiais de São João de Brito e São Tomás de Aquino, as Irmãs de São Vicente 

de Paulo, o agrupamento de escolas de Alvalade.  

Temos os nossos tradicionais parceiros Institucionais, com os quais mantemos 

relação de longa data, e que muito nos têm apoiado a cumprir a nossa missão. Temos 

vindo a alargar a rede de parcerias para que o trabalho que fazemos possa integrar-se 

numa dinâmica colaborativa e de cooperação que permita a ampliação dos resultados da 

nossa ação. Vamos continuar a investir no estreitamento de relações Institucionais sólidas 

que nos permitam progredir na partilha das especificidades para a construção do bem 

comum. 
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Ao longo do ano o CSPCG manteve os parceiros informados das suas atividades 

através da participação ativa na comissão social de freguesia e nas reuniões regulares de 

acompanhamento.  

A comunicação com os Parceiros e Benfeitores foi feita de forma regular. 

O esforço de comunicação estendeu-se ao desenvolvimento do Site e à subdivisão 

do mesmo, dando mais autonomia às áreas. Houve uma preocupação na articulação com 

o Facebook. 

Apresentamos de seguida o conjunto de Parceiros com os quais temos a alegria de 

poder colaborar: 

Fábrica da Igreja Paroquial do 

Campo Grande 

Cedência do espaço, partilha de utilitários, suporte à 

sustentabilidade 

Instituto de Segurança Social Acordos de cooperação nas áreas da Creche, Área 

Sénior, Juventude 

Ministério da Educação Acordo para intervenção nas escolas 

Câmara Municipal de Lisboa Protocolo para intervenção nas Escolas e 

Intervenção Comunitária através dos vários 

departamentos 

Agrupamento de Escolas Rainha 

Dona Leonor 

Acordo de parceria tripartido com o Ministério da 

Educação  

Agrupamento de Alvalade Parceria em atividades conjuntas e em trabalho 

comunitário. Acolhimento de estágios na área sénior. 

EB1/JI Santo António Acordo de parceria tripartido com o Ministério da 

Educação 

PSP Campo Grande Programação e participação em atividades conjuntas 

e cooperação na intervenção comunitária 

Gebalis Trabalho conjunto em intervenção comunitária 

Pastoral dos Ciganos Trabalho conjunto em intervenção comunitária 

Direção Geral de Inserção Articulação e encaminhamento de crianças e jovens 

e trabalho em intervenção comunitária 

Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais 

Somos Entidade Beneficiária de trabalho a favor da 

comunidade 
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Comissão para a Dissuasão da 

Toxicodependência de Lisboa 

Somos Entidade Beneficiária de trabalho a favor da 

comunidade. 

Banco Alimentar contra a fome Instituição beneficiária de produtos alimentares para 

apoio às famílias 

ENTRAJUDA-apoio a Instituições 

de solidariedade social 

Instituição beneficiária de vários produtos para apoio 

às famílias 

Formação 

Instituto de Apoio à criança Participação em rede ‘construímos juntos’ articulação 

em atividades conjuntas de intervenção comunitária 

Banco do Bébé Trabalho no âmbito do acompanhamento social a 

famílias em dificuldades 

Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa 

Apoio social e acompanhamento de situações desde 

a infância à idade maior. Dispensa de material de 

higiene e conforto, ajudas técnicas e de enfermagem 

ao domicílio. 

Junta Freguesia de Alvalade Participação na Comissão Social de Freguesia e 

trabalho de intervenção comunitária bem como em 

atividades de índole cívica. 

SNIPI( Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância) 

Técnica de ensino especial destacada para trabalhar 

com crianças que necessitem de reforço para 

aquisição de competências 

Centro de Saúde 

Alvalade/Unidade de Saúde 

familiar 

Trabalho conjunto desde a infância à idade maior; 

sinalização de situações e agilização de processos. 

18ªEsquadra do Comando 

Metropolitano de Lisboa 

Cooperação na área social ao nível da infância e 

juventude e área sénior 

Bombeiros Sapadores de 

Alvalade 

Trabalho de intervenção comunitária e atividades de 

índole cívica 

Hospital Júlio de Matos Cooperação no acompanhamento de doentes 

crónicos em processo de autonomização 
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UCP Cooperação em projetos de investigação e no 

acolhimento de estágios área sénior e 

sociopedagógicos 

CERCI (Cooperativa de Educação 

e Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidades) 

Cooperação para atividade socialmente útil. 

Centro Social Paroquial de São 

João de Brito 

Trabalho conjunto na área sénior 

Centro Social Paroquial de São 

Tomás de Aquino 

Trabalho conjunto na área sénior 

Associação de Beneficência 

Casas de São Vicente de Paulo 

Trabalho conjunto na área sénior 

Conferências de S. Vicente de 

Paulo 

Trabalho conjunto na área sénior 

Academia Sénior dos Coruchéus Trabalho conjunto na área sénior 

Associação de moradores do 

Campo Grande 

Trabalho conjunto na área sénior 

ISCTE-Instituto Universitário de 

Lisboa 

Colaboração em projetos de investigação na área 

sénior 

Faculdade de Medicina dentária 

da Universidade de Lisboa 

Cooperação em atividades de voluntariado 

Associação de estudantes da 

Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa 

Cooperação em atividades de voluntariado 

Colégio de Santa Doroteia Apoio alimentar às famílias. Colaboração em 

contexto prático no âmbito da disciplina doutrina 

social da igreja. 

IEDP- Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Profissional  

Cooperação em atividades de voluntariado 

Fundação PT Parceria no projeto ‘está lá, está bem’, 

‘teleassistência’ em casa da área sénior 
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Fundação S. João de Deus Colaboração no projeto ‘ferro de soldar’ da área 

sénior 

Associação Mais Proximidade 

Melhor Vida 

Parceria no projeto ‘está lá, está bem’ e formação na 

área sénior 

FormAjuda, Gabinete de 

Formação e Projectos da Ajuda, 

Lda. 

Integração e acompanhamento de estágios 

DUAL – qualificação profissional Integramos e acompanhamos estágios 

IEFP-Instituto de Formação 

profissional 

Acolhimento de estágios de geriatria 

Universidade Lusófona Faculdade de Psicologia: ratreios cognitivos 

IPDJ-Instituto Português do 

Desporto e Juventude 

Parceria no projeto intergeracional ‘Recados & 

Companhia’ 

AAA Cedência de espaço para a realização dos encontros 

(Grupo de entreajuda a pessoas dependentes do 

álcool) 

DAA Cedência de espaço para a realização dos encontros 

(Grupo de entreajuda a pessoas com dependência de 

drogas) 

Projecto Igreja Solidária Relação de parceria ao nível do atendimento social 

(resposta a situações de acompanhamento social) 

Projecto IN Cooperação ao nível do atendimento social 

 

BENFEITORES 

O CSPCG conta com um conjunto vasto de Amigos que todos os anos e de forma 

regular nos ajudam a garantir a sustentabilidade de algumas atividades ou a melhorar as 

condições nas quais as executamos. São pessoas que acreditam em nós e nos incentivam 

a fazer sempre mais e melhor.  

Ajudam também o CSPCG algumas empresas Amigas que, no âmbito da 

Responsabilidade Social nos oferecem bens ou serviços que permitem quer uma laboração 

mais eficiente quer o apoio a situações de carência extrema. 

Microsoft Software gratuito para todo o parque informático 
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Fundação Belmiro de Azevedo Instituição beneficiária de produtos alimentares e 

outros para apoio às famílias e consumo interno 

das valências 

Fundação Vergílio Esteves Relação de parceria ao nível do atendimento 

social (resposta a situações de 

acompanhamento social) 

Fundação São João de Deus Projeto Ferro de Soldar: pequenas obras 

Banco Alimentar contra a fome Doação semanal de bens alimentares 

Modelo Continente Hipermercados Doação de bens alimentares e higiene 

habitacional e pessoal para apoio à população 

mais carenciada 

ENTRAJUDA - apoio à organização 

e gestão 

Doação de bens não alimentares; colaboração 

na oferta de formação para os colaboradores 

Horto do Campo Grande Colaboração em eventos 

Fundação Serra Henriques Doação para Apoio jurídico à população 

Timestamp - Sistemas de Informação 

S.A. 

Doadores mensais 

A.M.S.-Sociedade de Advogados RL Doação em bens e pecuniária 

Fundação Portugal Telecom Relação de Parceria no programa ‘Está lá, está 

bem’ e doação para upgrade da central telefónica 

RFSDCI Distribuição Informática e 

Serviços 

Gestão e manutenção do parque informático do 

edifício 

HEADING Cooperação em gestão de Recursos Humanos 

HARTMANN Portugal Doação 

Pingo Doce Doação em espécie 

Sumol+Compal Doação em espécie 

REFOOD Alvalade 

REFOOD N. Sra. de Fátima 

Doação de bens alimentares em excedente 

Externato Maristas de Lisboa Apoio alimentar às famílias  

Colégio Alemão de Lisboa Apoio alimentar às famílias 
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Colégio Moderno Apoio alimentar às famílias 

Companhia IBM Portuguesa Cedência de RH administrativo 

 

Nota Final  

A atividade do CSPCG do ano de 2015 desenvolveu-se 

num cenário de dificuldades económicas generalizadas 

disso se ressentindo as famílias, com consequente 

diminuição da sua capacidade em suportar as obrigações 

socioeducativas, o que obrigou a Direção do CSPCG a 

redobrar esforços na prossecução dos seus objetivos. Foi 

um ano de reestruturação de serviços com impacto no 

quotidiano. 

Anteviam-se dificuldades próprias de contextos económicos adversos em que serviços 

essenciais para populações desfavorecidas são suportadas por entidades públicas as 

quais se vêm a braços com redefinições de atribuições e de verbas disponíveis. Assim e 

em estreita colaboração com diversas entidades em particular com a Segurança Social foi 

possível manter o conjunto de serviços ao dispor dos utentes do Centro suprindo assim 

dificuldades de diversa ordem das famílias servidas pelo Centro.  

A Direção do Centro continuou em 2015 a introdução de algumas 

ferramentas de controlo de gestão, por forma a poder melhor 

responder à informação crescente necessária aos protocolos e 

reporte estatístico e de gestão. 

Confrontada com a inexistência de “grandes Patrocinadores” a 

Direção apostou na captação disseminada de parceiros e 

benfeitores, individuais e empresariais, bem como outras formas de angariação de fundos, 

nomeadamente jantares de angariação de fundos. 

A Direção congratula-se com os resultados positivos obtidos que são fruto do empenho de 

todos e dos quais beneficia a comunidade.  

 

O Presidente do Centro Social 

 


