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a

Introdução

O presente Relatório tem como objetivo referenciar as atividades desenvolvidas pelo Centro 

Social Paroquial do Campo Grande (CSPCG) no ano económico de 2019.

O Centro Social continuou em 2019 o caminho de busca de sustentabilidade e reformulação 

dos projetos já iniciado em 2018.

O CSPCG deseja continuar a ser uma Instituição de referência na freguesia de Alvalade e 

no trabalho junto das populações mais fragilizadas.

A Direção continuou a trabalhar para melhorar sempre, dos pontos de vista funcional e 

qualitativo, o desempenho das diversas atividades do CSPCG, de forma sustentada, de 

acordo com os objetivos estabelecidos e os compromissos assumidos. Ao mesmo tempo, 

procurou preparar o Centro Social para a futura e nova realidade institucional, participando 

na projeção da expansão física do edifício e estando atenta às novas necessidades 

manifestadas na freguesia de Alvalade.
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Creche (CR)   
e Pré Escolar (PE)

Escola (E)

CAF 
Componente de Apoio à Família

AAAF 
Atividades de Animação e Apoio à Família 

AEC 
Atividades de Enriquecimento Curricular

Juventude
(CATL)/Boomerang

Pausas letivas

Centro de Dia 
(CD)

Apoio
Domiciliário (SAD)

Intervenção 
Comunitária (IC)

O CSPCG oferece Atendimento Social gratuito à comunidade Paroquial e às Famílias, 

dando assim resposta a todos quantos elegem a Paróquia como comunidade de inserção 

relacional e não só geográfica.

O CSPCG acredita que, nas sociedades, as pessoas estão interligadas de tal forma que, tal 

como no corpo humano, o que afeta uma parte, afeta as outras partes do mesmo corpo. 

Assim, a solidariedade entre as partes, promovendo o bem de cada uma e o bem comum 

são imprescindíveis para a construção de uma sociedade mais humana e mais inclusiva.

As atividades dos 7 Núcleos de Intervenção foram desenvolvidas por 67 colaboradores 

para aproximadamente 948 utentes diretos e suas famílias, mobilizando cerca de 1,44M.€ 

ano.

Apresentação da Instituição

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

– IPSS- com sede em espaço cedido pela Fábrica 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, folha 149. 

No final de 2019, o CSPCG dispunha de sete núcleos com atividades principais:
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Missão, Visão e Valores

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 e 

participação da comunidade de inserção, à qual muito agradece.

O CSPCG aceita os desafios da freguesia no qual está inserido, trabalhando em rede, 

numa lógica de parceria dinamizadora de justiça e inclusão, certo de que, só desta forma 

se dão passos consolidados. Aceita também alguns desafios e/ou articulações com outras 

entidades de âmbito regional ou nacional tais como : Junta de Freguesia, SCML, CML, 

Banco Alimentar Contra a Fome, Instituto de Segurança Social, Agrupamento de Escolas 

Rainha D. Leonor, bem como os parceiros Centros Sociais e Instituições Sócio Caritativas 

da Vigararia.

Aderindo à proposta de proximidade do Papa Francisco no que diz respeito às relações 

entre as pessoas, o CSPCG tem como Visão ser uma parcela da Igreja atenta às realidades 

e às pessoas do bairro no qual está inserido. 

O CSPCG trabalha para o sonho de uma comunidade de pessoas e famílias felizes, 

protagonistas da sua existência e empenhadas na construção de uma freguesia atenta e 

solidária.

 A sua ação pauta-se pelos Valores da verdadeira caridade, alicerçada na justiça e no 

respeito, a liberdade humana e a fraternidade, tendo em conta a qualidade do desempenho.

Área de Intervenção Geográfica 

O CSPCG atua preferencialmente na Freguesia de Alvalade e áreas limítrofes de acordo 

com os seus Estatutos.  
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Constituição dos Órgãos Sociais 

No dia 18 de Janeiro de 2018, o Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa formalizou a nomeação, 

como Presidente da Direção, o Padre Hugo Gonçalves, sendo a Direção constituída pelos 

seguintes membros à data de 31 de Dezembro de 2019: 

i. A  Direção 

Presidente • Padre Hugo Emanuel da Assunção Gonçalves

Vice-Presidente • Eng. Luis António Macedo Pinto Vasconcelos

Secretário • Dr. Rui Manuel dos Santos Guedes Quinhones

Tesoureiro • Dra. Maria Joaquina Rodrigues Sobral de Matos

Vogal • Dra. Leonor de Morais Gomes Barbosa

ii. O Conselho Fiscal 

Presidente – Pe. António Maria Alves Júnior

Secretário – Dr. Manuel Augusto Leal Rosa 

Vogal – Dr. Mário Mendes Leitão Cerdeira

O CSPCG dispõe ainda de uma Direção Executiva - Dra. Helena Presas - a qual operacionaliza 

e gere, diariamente, as atividades. 
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Organização

O CSPCG apresentou, no final do ano de 2019, a organização constante no Organograma 

em anexo, tendo, nessa altura, 67 colaboradores. 

Ao longo do ano de 2019 a Direção, não só consolidou a estrutura organizativa assumida, 

como desenvolveu novos projetos, acentuando o processo de transformação em ordem 

a uma maior transversalidade e intercomunicação entre os diferentes núcleos, na 

especificidade de cada um. Neste contexto, alguns colaboradores da Escola iniciaram  

trabalho na Creche e Pré-Escolar, um animador da Intervenção Comunitária desenvolveu 

serviços, quer na Escola quer na Creche e PE, e uma animadora dos CATL também assumiu 

tarefas na Escola.

Continuaram a ser reforçadas as chefias intermédias, promovendo a transferência de 

saberes entre os vários núcleos, bem como, a partilha de metodologias de trabalho. 

A aposta na autonomia do Núcleo de Intervenção Comunitária, iniciada em 2016, consolidada 

em 2018 com o projeto ‘Murtas em rede por um bairro melhor’ e desenvolvida em 2019 

com o Protocolo RAFA com a Junta de Freguesia de Alvalade, mostrou-se fundamental 

para a capacidade de intervenção neste Bairro tão querido do CSPCG, aprofundando a sua 

missão como ator e parceiro importante para a construção da coesão social na freguesia 

de Alvalade.

A consolidação de uma gestão transparente e exigente, com a contabilidade externalizada, 

garantiu a fiabilidade dos resultados e a sustentabilidade do CSPCG e potenciou os recursos 

existentes em função da missão.

A libertação de recursos permitiu um apoio administrativo maior aos técnicos, mantendo-os 

mais disponíveis para a sua função específica e para a análise do tecido social.

Principais Enfoques

O CSPCG, sendo o veículo de presença institucional da Paróquia do Campo Grande na 

realidade social, pretende ter um papel de proximidade nesta intervenção cumprindo  assim 

a identidade de facilitador do trabalho em rede e construtor de relações personalizadas. 

O CSPCG acredita que, nos domínios da educação, saúde, solidariedade social, cultura, 

formação humana e voluntariado, a sua identidade de entrega sem limites e a sua capacidade 

de ir ao encontro do outro onde quer que ele esteja, o coloca numa posição privilegiada na 

construção de uma freguesia na qual todos vivam um amor maior.

O CSPCG valoriza o cruzamento intergeracional, que não cria guetos e vive a diversidade, 

integrado numa comunidade de pertença e em interação permanente com as Instituições 

e Parcerias locais.
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A atenção aos grupos mais vulneráveis - as crianças, jovens e idosos, bem como, as suas 

famílias - que escolhem o CSPCG e usufruem dos seus respetivos serviços faz parte do 

seu ADN.

Ao longo de 2019, os vários núcleos foram convidados a consolidar as reformulações 

efetuadas, e testando novas perspectivas e novos projetos. Num tempo de grande mobilidade 

e de diversidade de propostas inovadoras, a atenção às necessidades das famílias torna-se 

premente, havendo necessidade de grande flexibilidade por parte de alguns dos serviços 

prestados, o que exige um novo posicionamento por parte dos colaboradores do CSPCG. 

As famílias, muito pressionadas pelos empregos exigentes, solicitam às estruturas de CATL 

um acompanhamento efetivo nos estudos, mais do que na formação pessoal das crianças/

jovens, o que implica reformulação dos projetos e objetivos. 

O quadro de pessoal esteve em constante alteração fruto de situações de doença ou 

de licenças de maternidade/paternidade, o que representou um grande desafio para as 

equipas e para as chefias. 

Simultaneamente, a escola pública foi assumindo progressivamente crianças mais novas, 

retirando ao CSPCG meninos do Pré-Escolar. Os desafios da opção preferencial pelos mais 

desfavorecidos, quer a nível material quer psico-social, requerem equipas multidisciplinares 

articuladas cujos custos são elevados, lançando um repto à capacidade de resposta do 

CSPCG na área da infância mas também na dos mais velhos.

As fragilidades da idade maior reorientaram o CSPCG para a estimulação das capacidades 

cognitivas daqueles que já não conseguem ser totalmente autónomos. Para estes últimos, 

as respostas sociais são múltiplas, mas para os que avançam em idade com incapacidades 

graves, ficando isolados e em solidão, as respostas têm de ser cada vez mais especializadas. 

Esta realidade, embora opção indubitável do Centro Social, acarreta custos que vão 

para além dos que estão perspetivados nas respostas típicas de Centro de Dia ou SAD. 

O desenvolvimento de grupos de estimulação cognitiva têm-se mostrado uma resposta 

positiva.

Assim, o CSPCG tem trabalhado para a reformulação e readequação de algumas das suas 

respostas e para o estabelecimento de parcerias e acordos que permitam ao Centro olhar 

o futuro de forma positiva.
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B

Desenvolvimento das atividades

Foram asseguradas por técnicos responsáveis pela operacionalização dos Planos de Ação 

do CSPCG e dos específicos de cada Núcleo, em estreita articulação com os colaboradores 

remunerados, cujo empenho se louva neste relatório, pois as atividades decorreram com 

normalidade ao longo de 2019 e a avaliação foi muito positiva, por parte dos utentes.

I Núcleos Creche e Pré-escolar

Continuando a ter por base o projeto pedagógico “Livros e Histórias! Histórias e Livros” no 

seu último ano, visou-se que as crianças desenvolvessem capacidades e competências nas 

diferentes áreas de desenvolvimento, uma vez que estas estão interligadas, manifestando 

fragilidades e reforçando aspetos naturalmente mais fortes. 

Mais uma vez, a relação afetiva teve o seu papel de destaque, sendo os livros e histórias  

meios por excelência para partilhar afetos, pelas emoções que suscitam: sorrir com as 

situações vividas pelas personagens, ter curiosidades respondendo a muitas perguntas, 

encontrar ideias para solucionar questões, descobrir possibilidades no mundo imenso de 

conflitos, impasses e soluções para as questões do dia a dia.

Assim, através das ferramentas valiosas da imaginação, criatividade, afetos, realidade e 

tudo o mais que nelas cabem, sustentou-se a prática pedagógica, permitindo apresentar 

às crianças temas que não conheciam, ou por outro lado, reforçar o que já conheciam e 

identificavam.
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núcleo creche 
A Creche, no ano letivo 2018/2019, 

contou com a sua lotação máxima, 68 

crianças.

O mês de setembro, como não podia 

deixar de ser, foi a altura para criar 

ou reforçar laços afetivos existentes 

entre adultos e crianças, estabelecer 

um dia a dia seguro, sempre com 

intenção de implementar rotinas que 

lhes permitissem sentir confiança, 

tranquilidade e previsibilidade do 

momento que vinha a seguir.

A pouco e pouco, e à medida que as 

crianças, na sua maioria, estavam 

integradas na dinâmica do dia a dia, 

foram proporcionadas atividades que 

visaram o seu desenvolvimento global: 

pessoal, emocional, cognitivo, motor e 

social, conforme previsto nos objetivos 

a atingir.

Respeitando ritmos, características 

e especificidades, partindo sempre 

de situações concretas (por serem 

crianças pequenas), tais como 

observação direta de circunstâncias 

várias (por exemplo, usando o recreio 

como meio privilegiado de observação 

das condições e características 

das estações do ano), observação 

de imagens significativas/histórias, 

canções, conversas espontâneas ou 

temáticas…e recorrendo a estratégias, 

tais como: desenho, pintura, 

modelagem, rasgagem, colagem, 

dramatizações, fantoches, brincadeiras 

livres, jogos de encaixe, dominós, 

puzzles, etc. foi-se concretizando, com 

a flexibilidade sentida no momento, a 

calendarização temática definida no 

Projeto Pedagógico.

Em idades tão pequenas, as abordagens 

dos temas “entrelaçam-se” uns nos 

outros, pois é estabelecendo relação 

com o que veem e sentem, que as 

crianças vão compreendendo o meio 

que as rodeia.

A estreita relação com as famílias 

esteve sempre presente, pois tanto na 

comemoração das datas festivas como 

nas semanas temáticas, foi pedido 

parceria e intervenção direta das 

mesmas.

Com o intuito de enriquecer e 

alargar as experiências quotidianas 

realizaram-se momentos diferenciados 

como: “O Teatro vem à Escola”, em 

que participaram as crianças a partir 
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da sala de 1 ano; visita ao CCB, para 

as crianças das salas de 2 anos; e o 

passeio de final de ano ao Cantinho dos 

Póneis, em que participaram a partir da 

sala de 1 ano.

Em regime de atividade de 

enriquecimento curricular, as crianças 

puderam usufruir de Música, a partir 

da idade de um ano, ao que se junta, a 

partir dos dois anos, a Educação Física.

Aulas de Yoga, por desejo manifestado 

pelos pais, foram disponibilizadas 

a partir dos 2 anos, em regime de 

atividade extra curricular.

O corpo de colaboradores da 

Creche contou com uma Educadora 

Responsável de Núcleo, uma Técnica 

Superior de Serviço Social a tempo 

parcial, uma Psicóloga a tempo parcial, 

três Educadoras de Infância, sete 

Auxiliares de Ação Educativa e uma 

Auxiliar de Serviços Gerais.

núcleo pré-escolar 
“A Brincar Descobrimos o Mundo”, 

foi o mote para desafiar cada criança 

a desenvolver a curiosidade, uma vez 

que esta ferramenta inata, desde que 

estimulada com intenção educativa, é 

suficiente para que a criança construa 

os seus próprios saberes.  

Foram assegurados os serviços 

inerentes ao Pré-Escolar a cerca de 40 

crianças, tendo finalizado o ano com 

37. 

A visão holística que temos do 

desenvolvimento da criança, bem 

como da estreita relação entre criança/

família/escola, foi sustentada pelo apoio 

da equipa interdisciplinar.

A prática educativa foi baseada nas 

Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar do Ministério da 

Educação, tendo como pilares as três 

grandes Áreas de Conteúdo, muitas 

vezes transversais umas às outras, em 

que existe a possibilidade de ajustar 

metodologias, organizar os espaços de 

forma a ir ao encontro das necessidades 

do grupo, onde as crianças podem 

circular livremente de acordo com o 

que se está a desenvolver, e por último, 

onde se desenvolveu uma “avaliação 

autêntica”, uma vez que se baseou 

numa avaliação para a aprendizagem e 

não da aprendizagem. 

O espaço Jardim permitiu que as 

crianças enriquecessem as suas 

vivências, entre outras, observando: 

o ciclo da natureza em tempo real; 

contactando com diversos tipos de 
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cheiros, cores, formatos e texturas; 

desenvolvessem importantes 

competências motoras pela 

possibilidade do espaço; recolhessem 

materiais variados, incutindo, no adulto, 

sempre a consciência da importância 

do cuidar da natureza.

A maior parte dos temas planeados no 

Projecto Curricular foram concretizados.

As atividades que complementaram 

o ano letivo passaram pelo “Teatro 

vem à Escola”, no 1º período; ida à 

Biblioteca dos Coruchéus, no âmbito da 

celebração do Dia Internacional do Livro 

Infantil, e visita ao Jardim do Campo 

Grande no âmbito da comemoração do 

Dia Mundial da Árvore, no 2º período; 

Colónia de Praia e ida ao Cantinho dos 

Póneis, no 3º período, como passeio de 

final de ano.

Numa parceria sempre estreita com 

a família, vários foram os momentos 

de partilha: Semanas Temáticas 

“Em Família” e “Somos Artistas”, 

Comemoração do S. Martinho, Dia do 

Pai, Dia da Mãe, Festas de Natal e de 

Final de Ano.

Como atividades de enriquecimento 

curricular, foram dinamizados:

• Ateliers de Inteligência 

Emocional: “Colecionadores 

de Emoções”, para as crianças 

a partir dos 3 anos, e “Os Ases 

das Emoções”, para as de 4 e 5 

anos, orientados pela psicóloga da 

equipa, de forma a fomentar o seu 

desenvolvimento e exponenciar as 

competências emocionais;

• Aulas de Música, por se entender 

que contribui para o desenvolvimento 

psicomotor, sócio afetivo, cognitivo 

e linguístico, além de ser facilitadora 

do processo de aprendizagem;

• Aulas de Educação Física, por 

permitir o exercício físico e ser 

incentivadora de um estilo de vida 

saudável;

• O Despertar da Fé, por se entender 

a importância do desenvolvimento 

das estruturas da espiritualidade, 

alicerçadas na vida e valores de 

Jesus.

Como atividades extra curriculares, 

dinamizaram-se aulas de Yoga e indo 

ao encontro das expectativas das 

famílias, deu-se continuidade ao Inglês 

iniciado outubro de 2018.

O corpo de colaboradores do 

Pré-Escolar contou com uma 

Educadora Responsável de Núcleo, 

uma Técnica Superior de Serviço Social 

a tempo parcial, uma Psicóloga a tempo 

parcial, duas Educadoras de Infância, 

duas Auxiliares de Ação Educativa 

e uma Auxiliar de Serviços Gerais a 

tempo parcial.
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II Núcleo da Juventude

 catl/boomerang

Em setembro de 2018, implementou-se 

o Espaço Boomerang, com um 

formato diferente dos anos letivos 

anteriores. O novo projeto pedagógico 

para 2018/2019 - “Boomerang, um 

lançamento para a descoberta” surgiu 

como continuidade de resposta de 

complemento Educativo não formal, 

destinado a crianças e jovens com 

idades compreendidas entre os 10 e os 

14 anos.

Este projecto, está inserido no âmbito 

da intervenção do Núcleo da Juventude 

no ano letivo de 2018/2019, atenta 

a missão do Centro Social Paroquial 

do Campo Grande de “promover o 

desenvolvimento Integral da pessoa, 

num espírito de comunidade, garantindo 

a sua dignidade e fomentando o bem 

Comum”.  

O projeto “Boomerang, um lançamento 

para a descoberta”, assenta numa 

visão de educação como um processo 

de aprendizagem para o Bem Estar e 

para o Bem Comum, orientando-se em 

três eixos de ação: eixo de orientação 

ao estudo; eixo lúdico formativo; e 

eixo dos momentos livres de convívio 

supervisionado. Nestas 3 vertentes, a 

ação pedagógica da equipa do Espaço 

Boomerang tem enfatizado a promoção 

de novos conhecimentos nos domínios 

do Eu; Eu em Relação com o Outro; e, 

na Comunidade/Mundo, quer através 

do incentivo ao espírito descoberta, 

quer através de atividades que 

promovam o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e de 

reforço às aprendizagens escolares. De 

igual modo, o novo formato do Espaço 

Boomerang procura, desde então, ir 

ao encontro de gostos e interesses 

das crianças e jovens promovendo 

ao longo do ano vários workshops 

lúdico- formativos desenvolvidos 

em 6 diferentes áreas de interesse: 

Atividade Física, Artes Performativas, 
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Artes Plásticas, Comunicação, Meio 

ambiente, e Jogos pedagógicos. 

Ao longo do ano letivo, foram 

dinamizadas diariamente 8 salas de 

estudo orientadas pelos animadores 

com apoio complementar de alguns 

voluntários e de alunos universitários (no 

âmbito da parceria com a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa).  

De referir a manutenção da elevada 

taxa de sucesso escolar (3 retenções 

de jovens, que apresentaram várias 

fragilidades académicas). 

Integrou ao longo do ano letivo, cerca 

de 120 jovens, nos períodos das 9h00 

às 18h30.

O Espaço Boomerang acolheu 

e acompanhou ainda, o estágio 

curricular de duas alunas do Instituto 

de Desenvolvimento Social (IDS), no 

âmbito da animação socioeducativa no 

terceiro período letivo.

Ao nível da intervenção psicossocial, 

procedeu-se a uma auscultação 

individual, da iniciativa das psicólogas 

no início do ano letivo, por forma a 

traçar perfis individuais dos jovens, 

e um contacto mais próximo junto 

de famílias, por parte da assistente 

social por forma a identificar focos de 

risco para intervenção interdisciplinar. 

Apostou-se numa intervenção 

concertada entre o acompanhamento 

individual aos jovens, pela importância 

que o estabelecimento de relação 

assume em qualquer intervenção e 

o trabalho no grupo de pares, pelo 

seu poder, enquanto catalisador de 

mudança, e por encorajar o contacto 

social, tendo como base de trabalho a 

colaboração e envolvimento do jovem 

e da sua família. Sendo a avaliação do 

projeto, um processo contínuo, teve 

algumas etapas associadas:
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• criaram-se vários instrumentos de 

recolha de dados e registos; 

• aplicaram-se sociogramas; 

• dinamizaram-se reuniões de 

monitorização e acompanhamento 

das ações.  

Foram vários, os momentos marcantes 

do ano letivo no Espaço Boomerang, 

entre os quais se destacam:

• Galeria de Natal
Em dezembro, o Espaço Boomerang 

dinamizou um lanche entre equipa, 

pais e filhos no âmbito da Galeria 

de Natal, o que proporcionou um 

ambiente de alegria e de partilha num 

convívio saudável. Na Galeria de Natal 

foram proporcionados momentos de 

dinâmica coparticipada com utentes, 

famílias do Centro, colaboradores de 

várias valências e da Catequese. Neste 

contexto, lançou-se desafio transversal 

a todo Centro   para construção 

de coroas de Natal, por valência e 

catequese, para serem expostas na 

Galeria.  Foram igualmente expostos 

alguns trabalhos dos jovens e fizeram-se 

algumas dinâmicas ilustrativas das 

6 áreas de interesse trabalhadas no 

Projeto Boomerang.

• Projetos solidários
Destaca-se no  ano letivo,  o 

envolvimento dos jovens em pequenos 

projetos solidários, tais como, 

construção de cabazes para famílias, 

construção de jogos para outras 

valências do Centro. 

• ExpoBoom
No final de março de 2019, lançou-se 

uma exposição de várias fotos e 

trabalhos realizados pelos jovens 

em cada uma das seis áreas 

lúdico-formativas, com os respetivos 

animadores que dinamizaram essas 

áreas. A exposição também incluiu 

uma mostra do jogo de tabuleiro 
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“Boomerang - jogo de competências”, 

criado pelas psicólogas com auxílio 

dos próprios jovens. Foi uma semana 

marcante, quer pelo empenho da 

equipa e jovens; quer pelo feedback 

que recebemos de quem a visitou.

• Semana da Família
Em maio de 2019, a equipa do Espaço 

Boomerang, lançou o desafio de 

dinamizar uma semana aberta aos 

familiares para que estes pudessem 

participar com os seus educandos nas 

nossas atividades. Foi uma semana 

muito intensa e divertida.

• As Pausas Letivas
Porta Aberta de Verão, contemplou 

um Programa de 6 semanas de férias 

para crianças e jovens dos 9 aos 16 

anos, nos meses de junho e julho 

de 2019. “Summerland” foi o lema 

temático das semanas de Pausa 

letiva. Foram dinamizadas atividades 

diversificadas e enriquecedoras no 

exterior e em ateliers no Centro Social. 

Proporcionaram-se, entre outras, idas 

à praia, piscinas, jogos ao ar livre, e 

visitas a museus.

Academia do Campo Grande, 

realizou-se nas duas primeiras 

semanas de setembro de 2019, 

e direcionou-se a juniores  

de 2º e 3º ciclos de escolaridade. 

Ocorreu ainda num tempo 

descontraído, ainda de férias, 

antecedendo o início do ano letivo de 

2019/2020. Dinamizaram-se vários 

workshops, interligando atividades 

de lazer às competências para a 

aprendizagem. 

Pausas de Natal, de Carnaval e da 

Páscoa, ttal como nos anos anteriores, 

contemplaram lemas para o período 

de férias alusivo a cada época do 

calendário e às competências que, de 

forma lúdica, se pretendiam trabalhar. 

Nestas pausas, proporcionaram-se 

várias atividades lúdico pedagógicas 

destinadas a crianças/jovens dos 10 

aos 14 anos. 
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III Núcleo Escola

O NÚCLEO ESCOLA está enquadrado na missão do Centro Social Paroquial do Campo 

Grande e integra as Atividades de Animação e Apoio à Família - Jardim de Infância (AAAF 

JI), a Componente de Apoio à Família - 1ºCiclo (CAF 1ºC) e as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC 1º Ciclo), promovidas na EB1/JI Santo António. Estes serviços resultam 

de protocolos de colaboração entre a CML, o Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor, 

a DGEstE e o CSPCG como entidade promotora e executora. Tem ainda como entidade 

parceira a Associação de Pais da EB1/JI Santo António (APEJ).

O Núcleo Escola, com capacidade para 170 crianças em contexto de AAAF e CAF, e 180 

crianças em AEC, continuou a desenvolver o Apoio à Família bem como as atividades de 

enriquecimento curricular programadas, dando assim apoio às famílias, com uma equipa 

deslocada na Escola de Santo António. A estreita relação mantida com a Associação de 

Pais é um bom indicador da qualidade da presença do CSPCG neste equipamento escolar, 

tendo sido solicitado ao CSPCG a promoção de ateliers de competências variadas na 

Escola, bem como, parceria em formação parental. 

O CSPCG continuou a assegurar as Pausas Letivas, o que representou um forte apoio às 

famílias.

O Protocolo dos CAF e AAAF foi reformulado e, em 2019, há um compromisso da Câmara 

para pagamento do 12.º mês, equivalente ao mês de agosto, cobrindo assim o tempo de 

férias dos colaboradores.

No ano letivo anterior, a intervenção do núcleo escola, apostou numa acção concertada 

entre a intervenção de grupo, através do estabelecimento de relações positivas entre os 

pares e os educadores e a aprendizagem ativa, em que a criança é levada a descobrir os 

seus interesses explorando-os, tendo como base de trabalho a colaboração e envolvimento 

da criança, família e comunidade educativa. 
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No âmbito da intervenção técnica, foi desenvolvida uma acção multidisciplinar, caracterizada 

pelo cruzar de olhares e perspetivas, mediante o desenvolvimento de ações conjuntas ou 

de área disciplinar. Realizaram-se reuniões de articulação entre a equipa de educadoras da 

Escola e a equipa de docentes de 1º ciclo. O objetivo é que a informação relevante sobre 

as crianças e seus processos bem como as estratégias definidas entre escola e família se 

articulem com os programas do CSPCG de forma a existir continuidade nas linhas de ação 

de todos os intervenientes.  A mediação entre a Escola e a Família é também um aspeto 

importante da ação do CSPCG.. Estes momentos, permitiram uma maior e melhor partilha 

e passagem de informação sobre cada uma das crianças, o grupo e o funcionamento, 

a discussão técnica de casos e a tomada de diligências que resultam em atendimentos, 

reuniões, encaminhamentos, e acompanhamentos à criança e/ou família. 

Através desta articulação com parceiros são assegurados os encaminhamentos para apoios 

no exterior, de forma a possibilitar que a criança/família beneficie de acompanhamento 

prolongado, especializado na área incidente da sua problemática.

Neste sentido, através da intervenção psicossocial, o núcleo escola estruturou a sua 

intervenção técnica, tendo por base a relação próxima e efetiva que estabelece com as 

crianças e todos os agentes educativos, desde as famílias às entidades parceiras (SCML, 

JF Alvalade, CS Alvalade, Gebalis, HSM, entre outros).

É através desta articulação, concertada e regular, que se desenvolvem as ações, tendo em 

conta as áreas de intervenção predefinidas no projeto de núcleo. 
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aaaf e caf

No ano letivo 2018/2019 as AAAF e 

a CAF deram resposta a mais de 180 

crianças (com idades compreendidas 

entre os 3 e os 10 anos) Para além 

das atividades desenvolvidas em 

contexto de AAAF e CAF, no âmbito do 

Projeto Educativo/Pedagógico definido 

no início do ano letivo (articulado e 

aprovado pela Escola e Agrupamento), 

o CSPCG propôs ainda vários Ateliers, 

nomeadamente: Ginástica, Dança, 

Inglês, Judo e Natação, para as crianças 

inscritas nas AAAF JI, e Escolinhas de 

Dança e Judo, para as crianças do 1º 

ciclo.

Tal como em anos anteriores, a 

metodologia utilizada por toda a equipa 

centrou-se na criança, valorizando 

o trabalho de grupo, respeitando e 

estimulando a partilha individual em 

cada criança. 

As estratégias utilizadas basearam-se: 

na dinamização de atividades 

lúdico-pedagógicas e dinâmicas 

de Grupo; na expressão livre; 

na dramatização de histórias; na 

exploração dos diversos materiais que 

estimulam a criatividade; na utilização 

de audiovisuais e no registo fotográfico 

das atividades.

Particularizando, em contexto de CAF 

1º Ciclo, tentamos promover um apoio 

diferenciado através de atividades 

estruturadas, planeadas e dinamizadas 

de acordo com a faixa etária e nível 

de escolaridade das crianças, tendo 

sempre como referência a sua 

identidade social, afetiva e cultural. A 

nível de Projeto Educativo/Pedagógico 

– “Art(E)scola”, o nosso desafio para 

este ano letivo, explorando diferentes 

artes e expressões, foi estimular 

o pensamento criativo da criança, 

encorajando-a a expressar os seus 
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sentimentos, emoções e pensamentos, 

tornando-se assim num contributo 

para o seu desenvolvimento integral e 

harmonioso. 

Ao longo do ano explorámos três tipos 

de ARTE: Artes Visuais e Plásticas 

(1º período letivo), Artes de Palco (2º 

período letivo) e as Artes Tradicionais (3º 

período letivo). Definimos como objetivo 

geral: “Desenvolver a sensibilidade 

artística na infância promovendo as 

capacidades de expressão livre e a 

imaginação criativa.”

Em Setembro de 2019, iniciou-se 

mais um ano letivo, e, ao longo do 1º 

período (entre Setembro e Dezembro), 

continuou-se a desenvolver atividades 

de acordo com o projeto pedagógico 

definido para 2019/2020 (AAAF - “Ser 

GRANDE!”, e CAF – “Cri(A)tividade”), 

mantendo ainda a comemoração de 

datas especiais, como :o Aniversário 

da Convenção dos Direitos da Criança; 

a Fábrica de Natal; a Semana Temática: 

o Compromisso Solidário. Demos 

também início ao Atelier das Emoções, 

em contexto de AAAF.

Para além das atividades dinamizadas, 

tendo por base os objetivos do projeto 

pedagógico, foram realizadas algumas 

atividades transversais aos grupos de 

CAF e projetos pontuais, como:

Natal Solidário (1ºperíodo) – é de 

destacar que ao longo dos últimos 

anos, a AAAF tem integrado a Festa de 

Natal do jardim-de-infância, tendo em 

conta que este deve ser um momento 

de união e convívio entre todas as 

crianças, seus familiares, e toda a 

comunidade educativa.

No entanto, não tendo sido organizada 

festa de Natal própria, a equipa da 

AAAF optou por organizar um momento 

de convívio entre as crianças e seus 

familiares que se concretizou no ‘Chá 

de Natal’ para todas as famílias – filhos 

e pais -, proporcionando momentos de 

união e convívio, com apresentações, 

conto de natal, expressão plástica, 

partilha de sorrisos e bons momentos 

entre todos.

Semana Aberta às Famílias – 

Escolinhas 1ºCiclo (2º período), cujo 

objetivo foi proporcionar às famílias 

das crianças inscritas nas Escolinhas 

de Dança e de Judo, uma aula 

aberta, onde tiveram a oportunidade 

não apenas de assistir mas também 

participar ativamente na mesma.
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Festa da Família (3º período) – 

comemoração do Dia Internacional da 

Família (CAF 1ºC e AAAF JI, com o apoio 

das AEC), permitindo a participação e 

uma aproximação mais efetiva entre a 

escola e a família.

crianças, principalmente desta 

faixa etária, e que constituem uma 

ferramenta pedagógica na formação do 

carácter social e intelectual da criança. 

Desafiámos a criança a viajar pelo 

mundo da fantasia, valorizando o jogo 

simbólico, estimulando a criatividade, 

enriquecendo e alimentando a 

sua imaginação, desenvolvendo 

o pensamento lógico, a memória, 

proporcionando simultaneamente 

momentos de humor e diversão.

No 1º período recorremos ao conto: 

“Não há Dragões nesta História”, de 

Lou Carter, para trabalharmos algumas 

áreas fundamentais como: Importância 

da Amizade; Autoconhecimento; 

Importância de Saber Partilhar; 

Respeito pelas Diferenças; Promover 

sentimentos positivos em si e nos 

outros. No 2º período recorremos ao 

conto: “Concurso de Talentos”, de Jo 

Hodgkinson, para trabalharmos algumas 

Não sendo especificamente em 

contexto de CAF, mas tendo por base 

a articulação existente entre o Centro 

Social e a Escola, a equipa técnica 

da CAF desenvolveu ainda o Projeto 

“Transições”, com a dinamização 

de três sessões nas turmas do 4ºano, 

promovendo um maior esclarecimento 

ao nível do funcionamento e transição 

para o 2º ciclo, que culminou com uma 

visita à Escola Eugénio dos Santos.

Em contexto de AAAF Jardim 

de Infância, para este ano letivo, 

definimos como tema do nosso projeto 

Educativo/Pedagógico: “Encanta 

Histórias”, porque consideramos que 

as histórias são o meio preferencial 

para trabalhar a imaginação das 
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áreas como: Aceitação, Valorização 

e Respeito pelo outro; Autoestima e 

Autoconfiança; Identidade (conhecer 

o outro e as suas potencialidades). No 

3º períodoutlizámos o : “Passo a Passo 

fazemos história”, cada grupo criou 

uma história, recorrendo a diferentes 

formas de o fazer, e no final do trimestre, 

apresentaram a sua história aos 

encarregados de educação. Definimos 

assim, como objetivos: Potenciar o Jogo 

simbólico; Trabalhar a linguagem e a 

comunicação; Trabalhar a criatividade 

e a imaginação; Promover a relação 

interpessoal e o trabalho em grupo.

Para além das atividades dinamizadas, 

tendo por base os objetivos definidos no 

projeto pedagógico, implementámos as 

semanas temáticas (Direito a Brincar; 

Semana do Ambiente; Desporto; 

Família) bem como projetos pontuais, 

tais como:

Natal Solidário (1º período) – 

integrando o projeto solidário promovido 

pelo Centro Social, angariando, junto 

das crianças e respetivas famílias, 

alimentos para os Cabazes de Natal.

Semana Aberta às Famílias – Ateliers 

AAAF JI (2º período), cujo objetivo foi 

proporcionar às famílias das crianças 

inscritas nos diferentes Ateliers (Dança, 

Inglês, Ginástica e Judo), uma aula 

aberta, onde tiveram a oportunidade 

de, tal como já referido no âmbito do 1º 

ciclo, não apenas assistir mas também 

participar ativamente na mesma.

Festa da Família (3º período) – 

comemoração do Dia Internacional da 

Família (CAF 1ºC e AAAF JI, com o 

apoio das AEC). 

Aplicação da Prova de Diagnóstico 

Pré-Escolar (3º período) - Rastreio 

(realizado em abril/maio pela psicóloga 

da equipa de AAAF) a um grupo de 

crianças referenciadas (e em processo 

de transição para o 1º ciclo) pela equipa 

técnica da AAAF, em articulação com 

a equipa de educadoras. De uma 

forma geral, baseia-se num rastreio 

aos pré-requisitos para a futura 

aprendizagem da leitura, cálculo e 

escrita, com entrega de relatório 

às educadoras e Encarregados de 

Educação, cujo objetivo é trabalhar 

competências em défice em contexto 

de AAAF, e em sala, com a respetiva 

educadora.
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Ao longo do ano letivo, em contexto de 

AAAF e de CAF, foram ainda realizadas 

as seguintes festas e comemorações 

(de acordo com o Plano Anual de 

Atividades): Dia da Infância, Dia 

Internacional da Felicidade, Dia Mundial 

da Terra, Dia Internacional da Família, 

Dia Mundial da Criança, Dia do Pai e 

Dia da Mãe. 

pausas letivas

Durante as Pausas Letivas: Natal, 

Carnaval, Páscoa e Verão, foram ainda 

desenvolvidas atividades estruturadas e 

pensadas, tendo sempre como objetivo 

proporcionar um ambiente saudável 

e enriquecedor a todas as crianças, 

com uma dinâmica lúdica mas também 

educativa. Sempre de acordo com um 

tema específico, foram dinamizadas 

atividades diferenciadas, ateliers e 

workshops, e sempre que nos foi 

possível proporcionámos passeios ao 

exterior e visitas culturais, muitas vezes 

com o apoio da Junta de Freguesia 

de Alvalade, através da cedência de 

autocarro.

aec

No que diz respeito às AEC, estas 

garantiram a mais de 190 alunos do 

1º ciclo, a oferta dum conjunto de 

aprendizagens enriquecedoras do 

currículo e o desenvolvimento de 

competências diversificadas, através 

de duas áreas/disciplinas distintas: 

Desporto e Expressão Artística. Como 

entidade promotora e executora 

das AEC, o CSPCG dispõe de uma 

equipa de 8 professores em regime de 

prestação de serviços.

De uma forma sistematizada, queremos 

realçar alguns pontos que caraterizam 

e espelham alguns aspetos gerais da 

nossa intervenção no Núcleo Escola:

•  A presença de uma Equipa Técnica 

do Centro Social, constituída por 

uma psicóloga e uma assistente 

social, permite a intervenção com 

a família e a criança, através de 

atendimentos psicossociais à família 

e acompanhamento dos grupos;

• A Intervenção Psicossocial  
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e Interdisciplinar em situações de 

crianças em risco;

• A boa relação e articulação com 

todos os agentes educativos; 

• As Reuniões de Caso com 

Entidades Parceiras (CSPCG, 

Escola, SCML, CS Alvalade, SPO)

• A relação de proximidade com 

as famílias: forte envolvimento/ 

interesse dos encarregados de 

educação, concretizado, por 

exemplo, através de atividades 

abertas à família, nas quais são 

convidadas a participar e interagir 

com o respetivo educando;

• A avaliação positiva por parte 

das famílias, relativamente à 

disponibilidade, organização 

e criatividade nas atividades 

realizadas;

• O atelier das Emoções (AAAF), 

com periodicidade mensal, 

dinamizado pela equipa técnica, 

e dirigido a todas as crianças de 

jardim de infância;

• A aplicação da Prova de Diagnóstico 

Pré-Escolar, por parte da psicóloga 

da equipa, a crianças referenciadas 

(em articulação com a equipa de 

educadoras) e que vão transitar 

para o 1º ciclo;

• Os Ateliers de Jardim de Infância: 

Ginástica, Dança, Judo, Inglês e 

Natação; e da Escolinha de 1º Ciclo: 

Judo, como oferta complementar;

• O projeto Educativo e respetivas 

atividades estruturadas, de acordo 

com a faixa etária e as necessidades 

identificadas;

• A capacidade de gestão e 

autonomia da equipa de monitores;

• As reuniões de Avaliação e 

Programação de atividades, 

quinzenais, com os monitores;

• O espaço específico para exposição 

dos trabalhos desenvolvidos pelas 

crianças;

• A presença do porteiro afeto à 

AAAF/CAF (sendo o custo do 

mesmo assumido pelo CSPCG);

• - A possibilidade de utilização do 

espaço exterior e recreio (sempre 

que as condições climatéricas 

permitam).
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A equipa do Núcleo Escola é 

constituída por 1 Psicóloga, que 

assume as funções de Responsável 

de Núcleo, 1 Assistente Social, 7 

Monitores e 2 Auxiliares de monitor, 1 

Porteiro, 1 Auxiliar de Serviços Gerais, 

e 8 professores de AEC. 

Contámos ainda com o apoio de 

voluntários para acompanhar as 

crianças de jardim de infância à 

Natação, que apoiam na dinamização 

e participação em momentos festivos 

(como a Festa da Família), e a equipa 

no âmbito das Interrupções letivas.

Consideramos que o Núcleo Escola é 

efetivamente um suporte na educação 

e na promoção de competências na 

criança, sendo nosso desafio continuar 

a implementar uma intervenção que 

permita um trabalho conjunto entre a 

Escola, Criança/Família e Parceiros. 
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IV Núcleo de Intervenção Comunitária 

intervenção no bairro

O núcleo de intervenção comunitária 

é uma aposta da Paróquia do Campo 

Grande através do seu Centro Social. 

Reconhecendo que no trabalho 

comunitário os frutos são mais lentos 

de vislumbrar, pois é um caminho que 

trespassa gerações, numa tentativa de 

mudança de hábitos e mentalidades, 

o CSPCG observa também que a sua 

presença no Bairro tem tido um impacto 

considerável.

O Centro intervém com uma forte 

presença de parcerias institucionais, 

às quais o CSPCG agradece, sem as 

quais não seria possível concretizar os 

sonhos. A sua intervenção procura dar 

resposta às necessidades identificadas 

no território específico em que intervém 

– Bairro das Murtas – com enfoque 

para as crianças, o seu desempenho 

escolar e formação pessoal, e para 

as famílias, sobretudo as mães, 

desenvolvendo as suas competências 

parentais.

Ao longo de 2019, foi terminada a 

fase de sustentabilidade do programa 

BIP/ZIP, o que implicou uma nova 

reestruturação de todo o Projeto da 

presença do CSPCG no Bairro. 

É de  realçar  também o trabalho 

realizado no Atelier de Costura, que 

continua a ser uma atividade bastante 

positiva, pelo nível de participação 

das mulheres do grupo e das metas 

alcançadas a nível individual. De 

salientar a importância do processo 

participativo, naquilo que foi a 

dinamização da atividade, que permitiu 

o desenvolvimento de competências 

relacionais e sociais fora do seu 

território. Além disso, as mulheres têm 

participado em diversas mostras de 

produtos, tanto na paróquia como nas 

Feiras Sociais que a Junta de Freguesia 

tem realizado, onde divulgam a sua 
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marca e vendem as peças únicas que 

realizam.

Durante este ano, construímos mais 

um grupo de trabalho, com jovens 

mulheres de etnia cigana, entre os 19 

e os 23 anos, que regressaram a casa 

dos pais após os seus casamentos 

não terem resultado. Avaliamos 

que, à semelhança dos resultados 

com o primeiro grupo, para além da 

aquisição das competências ao nível da 

costura, a aquisição de competências 

a nível pessoal e social tem sido 

bastante positivo no percurso de vida 

destas mulheres. Atualmente, temos  

7 mulheres a frequentar o atelier.

A Junta de Freguesia, através 

do protocolo RAAFA, continua a 

apoiar financeiramente o nosso 

trabalho com as crianças, apoiando  

o Reino da Imaginação, permitindo 

dar continuidade ao trabalho realizado 

com as crianças de 1.º ciclo, no 

desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais e na prática do 

bem comum no bairro, bem como, a 

continuidade das Sevilhanas e Violas 

de Bairro.

O Reino da Imaginação funciona 

diariamente, no período pós letivo, das 

17h30 às 19h00, num espaço no Bairro 

em dois grupos: 1º/2º anos e 3º/4ª anos, 

num total de 25 inscritos.  Um dia por 

semana, às segundas-feiras destina-se 

à realização de trabalhos de casa e 

apoio ao estudo para ambos os grupos, 

terças e quintas-feiras à realização 

de atividades com o 1.º/2.º ano e às 

quartas-feiras com o 3.º/4.º ano. Nas 

pausas letivas (início de Setembro, 

Natal, Carnaval, Páscoa e Verão), 

funciona em horário alargado, entre as 

14h00 e as 18h00, no Bairro das Murtas. 

As atividades das Sevilhanas e Violas 

no Bairro funcionam, semanalmente, 

à sexta-feira, com duração efetiva da 

aula de 1 hora, das 17h às 18h, tendo 

15 crianças inscritas no total.

 A boa articulação entre as equipas 

do CSPCG e da JFA permitiu, no 

terceiro trimestre de 2018, redirecionar 

a abordagem ao projeto ‘Reino da 

Imaginação’.

O Banco do Bebé, em parceira com 

o CSPCG, realizou os Workshops 
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Ser Mais Família, com o objetivo de 

promover as competências parentais 

com a finalidade de melhorar a família  

do bebé/criança. Ao longo dos 

workshops foram trabalhadas diferentes 

temáticas, por técnicos de diferentes 

especialidades, como Enfermeiros, 

Nutricionistas, Arte Terapeutas, 

Psicopedagogos e Fisioterapeutas. Os 

workshops tiveram como temas:

• Projeto ao Cêntimo: estratégias 

para saber gerir melhor o orçamento 

familiar;

• Cuidar Com Sabedoria e Amor: 

aprendizagem dos cuidados 

básicos e essenciais no bebé, os 

sinais e cuidados das doenças de 

infância e formas de prevenção dos 

acidentes domésticos;

• A PAR: estratégias e ideias de 

brincadeiras em família;

• Comer Bem Para Crescer Bem: 

promoção na família de uma 

alimentação rica e saudável;

• Brincar Com Arte: Importância do 

brincar no crescimento da relação 

da mãe com o bebé;

• Como Ajudar A Crescer: noções 

básicas sobre o desenvolvimento 

psicomotor do bebé, sobre: o ritmo 

e individualidade de cada bebé/

criança, e sobre a estimulação 

motora e o desenvolvimento dos 0 

aos 3 anos.

Estes workshops contaram com a 

participação, em média, de 7 mulheres 

do Bairro das Murtas, e todas e todas 

elas consideraram que estas sessões 

foram uma mais-valia para as suas 

competências parentais.  

No final do ano de 2019, ganhámos 

a Candidatura ao Programa Vinci 

para a Cidadania, que nos irá permitir 

a aquisição de materiais para o Reino 

de Imaginação, bem como, garantir 

continuidade às aulas de Sevilhanas e 

Violas de Bairro

O envolvimento dos parceiros tem sido 

crucial, proporcionando dinâmicas 

interdisciplinares  que   dão  respostas 

mais eficazes às necessidades 

identificadas no território de intervenção. 

Foi dado um importante passo pela 

presença efetiva de parceiros-chave 

no território, como grupo coeso e 

com trabalho conjunto no dia-a-dia do 

projeto, na procura de respostas mais 

eficientes para e com a Comunidade.  

Desta forma, é de salientar que, o 
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envolvimento e comprometimento 

da rede de parceiros de forma ativa 

em todas as fases do projeto tem 

sido determinante e tem permitido 

desenvolver uma intervenção que 

se pretende basear em estratégias 

colaborativas, ao mesmo tempo que, 

assegura a concretização partilhada 

do projeto, o que permite alargar o seu 

âmbito de intervenção.

atendimento social

O Atendimento Social é uma opção 

do Centro enquanto organismo da 

Paróquia do Campo Grande, dando 

abertura à comunidade relacional e 

não se circunscrevendo à população 

da área geográfica. Destaca-se o 

apoio alimentar prestado através do 

protocolos com: o Banco Alimentar, 

(apoia cerca de 70 famílias da 

freguesia), o Modelo-Continente 

(Fundação Belmiro de Azevedo), a 

Refood, assim como, a colaboração 

dos vários doadores em espécie 

(particulares e entidades comerciais), 

com destaque para o período de Natal 

com a realização e entrega de cerca 

de 100 cabazes de natal, com o apoio 

alimentar da Junta de Freguesia.

Este esforço, em particular, representou 

um grande investimento, só possível, 

pela missão do CSPCG de estar próximo 

das populações mais vulneráveis, com o 

objetivo de contribuir para a construção 

de uma freguesia mais coesa.
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V Núcleos de Intervenção com Seniores

A Equipa da intervenção Sénior trabalha em rede com as Instituições da Freguesia de 

Alvalade, potenciando a especificidade de cada uma e oferecendo assim respostas mais 

globais e integrais.

núcleo  
centro de dia 
Em 2019, o Centro de Dia teve uma 

frequência diária de aproximadamente 

100 utentes, tendo o Apoio do Instituto 

da Segurança Social para 53 vagas 

protocoladas. A equipa de Centro de 

Dia é constituída por: uma Técnica 

Superior de Serviço Social a tempo 

parcial, duas Neuropsicólogas, em que 

uma é responsável pelo núcleo e outra 

a tempo parcial dedicada somente ao 

projeto de estimulação cognitiva, uma 

animadora socio cultural, uma auxiliar 

de serviço gerais a tempo parcial e dois 

motoristas a tempo parcial. 

O Clube Sénior agradece à Junta de 

Freguesia de Alvalade a disponibilidade 

constante para tornar a vida dos seus 

utentes mais interessante e mais 

alegre, através da disponibilização 

de autocarros para passeios e do 

trabalho conjunto na promoção de um 

envelhecimento ativo.

O Núcleo de Centro de Dia integra 

duas realidades com objetivos distintos: 

o Clube Sénior, destinado a pessoas 

autónomas, e o Centro de Promoção 

de Autonomia, vocacionado para 

pessoas com um declínio cognitivo e 

motor que necessitam do apoio de uma 
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terceira pessoa para a execução das 

suas atividades quotidianas.  

No âmbito do Centro de Dia, é 

proporcionado transporte dos seus 

utentes mais fragilizados, para a vinda 

ao Centro e regresso a casa; embora 

não seja da sua missão o transporte 

de pessoas, entende esse serviço 

como uma forma de afastar as pessoas 

do isolamento ao qual estariam 

destinadas. A gestão da frota é um 

elemento importante e com o respetivo 

desgaste, teremos de renovar algumas 

carrinhas.

O projeto de Estimulação Cognitiva, 

em parceria com a Universidade 

Lusófona, permitiu ao Centro Social 

validação do seu trabalho no domínio 

cognitivo através da aplicação de 

escalas e o envolvimento de estagiários 

de Mestrado em Neuropsicologia, 

bem como, a participação em 

apresentações públicas nas quais o 

Centro pode apresentar conclusões do 

trabalho realizado.

Na sequência deste trabalho foi 

apresentada uma candidatura, que foi 

vencedora, ao Prémio BIP Sénior, a 

qual permitiu um aumento do número 

de grupos, bem como o incremento 

de novas formas de trabalhar, 

nomeadamente utilizando a realidade 

virtual.

A possibilidade de integrar uma 

estagiária Mestranda em Estimulação 

Cognitiva permitiu o alargamento 

das propostas a outros Centros da 

Freguesia de Alvalade, tendo sido 

produzidos cadernos personalizados 

para o efeito.

O plano de intervenção do CD foi 

concebido tendo em conta estas 

duas realidades muito diferentes. As 

atividades foram, semanalmente, 

calendarizadas e divididas em 

subgrupos para que, desta forma, se 

conseguisse estimwular as diferentes 

dimensões da pessoa consoante 

as necessidades e dificuldades 

apresentadas. Para além do mapa 
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semanal, existiu o cronograma anual 

de atividades extras como passeios, 

celebração de datas festivas, 

encontros, etc…

O Centro de Dia ficou mais enriquecido, 

com as diversas parcerias de estágios e 

voluntariado através das Universidades 

de Letras, Ciências, do Agrupamento 

de Escolas de Alvalade, da escola 

Psicossocial de Telheiras, da Faculdade 

de Medicina Dentária, da Escola Digital 

e da Escola Alemã. As Associações 

de Moradores, Universidade Sénior 

dos Coruchéus, Grupo de Cantares 

da Portela, os Briosos entre outros 

parceiros, contribuíram para uma vida 

com mais sentido.

Foram ainda realizados encontros 

intergeracionais com os jovens, 

dos núcleos juventude e infância do 

CSPCG, com o Colégio Santa Doroteia 

e com a Associação de Beneficência 

de São Vicente Paulo e o Centro Social 

Paroquial de São João de Brito. 

 
núcleo sad  
apoio domiciliário  
Em 2019, o Serviço de Apoio 

Domiciliário teve uma média mensal 

de cerca de 84 utentes por dia, 45 

dos quais comparticipados pelo ISS. 

Destes, 24% eram do sexo masculino e 

76% do feminino, sendo 47% com mais 

de 85 anos, 37% entre os 75 e os 84 

anos e 16% entre os 65 e os 74 anos.

O SAD apoia as pessoas que por razões 

de falta de mobilidade ou doença já 

não conseguem sair do seu domicílio. 

O Centro Social agradece às famílias 

que confiam em si, para esta prestação 

tão delicada e tão importante numa 

sociedade na qual a esperança de vida 

tem vindo a aumentar.

Após a reorganização dos serviços 

disponibilizados no domicílio, 

nomeadamente, a higiene pessoal, 

a higiene habitacional, a entrega 

e acompanhamento de refeição, o 

tratamento de roupa, as atividades de 

animação, os cuidados de fisioterapia e 

a terapia ocupacional, o CSPCG iniciou 

o processo de maior acompanhamento 

holístico dos seus utentes, numa 

perspectiva também espiritual. 

A qualidade humana da equipa é a 

mais valia do CSPCG, reconhecida 

pelas pessoas que servimos, como 

uma entrada de alegria e companhia 

nas suas vidas. Esta presença permite 

retardar a institucionalização da pessoa 

e devolver-se a dignidade e o sentido 

de vida.
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O SAD contou com o apoio dos vários 

parceiros da Comunidade: o Centro 

de Saúde para condução de utentes 

a consultas e acompanhamento 

domiciliário, a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa com vista a 

encaminhamento para lar e maior 

apoio na saúde, a Junta de Freguesia 

de Alvalade, de forma a minimizar o 

isolamento dos utentes no domicílio, e 

a PSP de Alvalade para que os utentes 

estivessem mais seguros nas suas 

casas e junto das suas famílias. 

O SAD conta, desde há longos ano, 

com as visitas do grupo de Visitadores 

da Pastoral da Saúde, bem como, dos 

Vicentinos da Paróquia. Conta também 

com o apoio espiritual, voluntário, do 

grupo Presença Viva. 

Desenvolveram-se, ao longo do ano, 

vários projetos de voluntariado, sendo 

de destacar a continuidade das 

‘Visitadoras’ bem como o “Voluntariado 

Jovem” que visitaram, semanalmente, 

cerca de 30 idosos, levando-lhes a 

alegria e relação humana.  Foi também 

importante a parceria com a Pastoral 

da Família com as visitas em Família 

(pais e filhos) a idosos, que estão em 

situação de solidão e isolamento. 

O Núcleo SAD conta com um Técnico 

Superior de Serviço Social, responsável 

pelo mesmo, uma Terapeuta 

Ocupacional (tempo parcial), Psicóloga 

(tempo parcial), 13 ajudantes familiares 

(sendo uma encarregada) e dois 

motoristas (a tempo parcial).
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Recursos Humanos 
Remunerados e Voluntários

Os Colaboradores
São as pessoas que trabalham no Centro Social do Campo Grande que realizam a cada 

dia, com amor e dedicação, a missão de proximidade que o Centro persegue. Com 

profissionalismo e ternura tentam viver os valores do Centro.  

Após as grandes alterações de quadros, no ano de 2017 e 2018, 2019 foi um ano de 

estabilização das equipas, reformulação das lideranças e relações inter-equipas. Foi 

possível, em 2019, fazer um encontro tipo team building que aproximou a Direção dos 

Colaboradores e que decorreu em ambiente muito simpático e relacional.

O CSPCG pode assim dedicar-se a programar as Formações que promovam o 

desenvolvimento de competências e da qualificação profissional. Fê-lo em parceria com 

o CSP São João de Brito e a Associação de Beneficência Casas de São de São Vicente 

de Paulo, através do Projeto Qualifica, na Escola Padre António Vieira. Esta parceria 
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permitiu oferecer programas de formação adequados às várias atividades, tendo também 

impacto na qualificação académica de alguns colaboradores, bem como, a possibilidade 

da certificação em módulos integrados para uma futura certificação técnica. 

Os colaboradores que, em 2019, ajudaram a construir o projeto do CSPCG, foram 69 

com contrato, 15 prestadores de serviços envolvidos em diferentes projetos, cerca de 

27 voluntários regulares integrados nas diferentes atividades, voluntários em parceria 

com escolas e universidades, cerca de 25 voluntários pontuais em eventos, benfeitores e 

parceiros da comunidade do Campo Grande.

Em 2019, e na sequência do aumento do RRMG, o CSPCG atualizou e repôs as 

remunerações de todos os funcionários para os valores preconizados, o que, mais uma 

vez teve consequências financeiras consideráveis, mas necessárias para o cumprimento 

da legislação laboral.

Algumas alterações ocorridas na estrutura administrativa  consolidaram-se, sendo de 

louvar o trabalho efetuado pela Secretaria de Utentes na organização dos processos e 

comunicação direta com os mesmos, bem como, com os responsáveis de Núcleos; o 

trabalho desenvolvido pela nova administrativa na tesouraria, o que permitiu aumentar os 

níveis de cobrança  e uma forte recuperação de dívidas de anos anteriores. 

O mercado laboral está mais aberto e, em 2019, houve que rejuvenescer as equipas da área 

de infância, pela saída de alguns elementos para outras unidades. Este rejuvenescimento 

também permitiu ao CSPCG refazer alguns projetos com novas ideias e saberes.
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Os Voluntários

Os voluntários são sempre uma mais valia do CSPCG. Desde os que colaboram regularmente, 

aos que vêm fazer projetos pontuais, trazem para os utentes uma vida acrescida e por 

vezes permitem um melhor aproveitamento dos recursos existentes.

O cruzamento de voluntários de várias faixas etárias permitiu a intergeracionalidade e a 

troca de experiências conducentes à coesão social.

O CSPCG continua a ensaiar novos modelos relacionais, através da ação voluntária, que 

permitam minorar o isolamento e a solidão que tantas vezes atingem jovens e seniores, em 

Alvalade. 

É também através da ação voluntária, que o CSPCG se une à Paróquia religiosa na 

concretização da sua missão, atraindo também para as questões sociais aqueles que nela 

procuram encontrar respostas espirituais.

Nas diversas áreas de intervenção – visitas, distribuição de alimentos, contagem de 

inventários, ajuda em sala, explicações, desenvolvimento de ateliers, condução de 

carrinhas, ajuda em festas, conferências, etc  -  os Voluntários são uma ajuda preciosa 

na construção da esperança.  A gratuidade do seu trabalho ajudou a manter o foco na 

felicidade que o Centro quer viver. 

A participação dos Voluntários na grande festa do arraial é a manifestação desta unidade 

construída.
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Os Benfeitores e Parceiros
Em 2019 o CSPCG concentrou-se nas parcerias decorrentes da Comissão Social de 

Freguesia e nas parcerias ligadas ao projeto de intervenção nas Murtas. 

Foram parcerias estratégicas no trabalho quotidiano a Junta de Freguesia de Alvalade, o 

agrupamento de Escolas Santo António, a DGEST, o Agrupamento de Escolas de Alvalade, 

a Gebalis, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Centro de Saúde, os Centros Sociais 

Paroquiais de São João de Brito e São Tomás de Aquino, as Fraternidade das Casas de São 

Vicente de Paulo, os corpos da Polícia de proximidade e Escola Segura, o Banco do Bébé 

e o Museu da Cidade.

Os Benfeitores foram imprescindíveis para a sustentabilidade do CSPCG e permitiram-lhe 

maior eficiência no seu dia a dia. De salientar a empresa RFSDSI que, generosa e 

gratuitamente, mantém e desenvolve o parque informático do CSPCG.

Os Benfeitores são também as pessoas que, de forma atenta, consignam o IRS em favor do 

CSPCG. Eles participam ativamente na sustentabilidade do CSPCG.

No ano de 2019, o CSPCG teve a alegria de poder receber regularmente mantimentos 

que ajudaram a compor o cabaz de quem tem menos recursos, doações que permitiram 

ajudar as pessoas que não conseguem pagar as suas comparticipações mensais, e tantos 

outros, por vezes anónimos, que ajudam em lanches de festas, em enfeites, em prendas no 

Natal. O Banco Alimentar contra a fome e o Continente têm sido benfeitores importantes 

na minimização das situações de pobreza. O Banco de Bens Doados permite ao CSPCG 
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renovar o seu mobiliário sem custos, aproveitando os recursos para a sua missão.

A noite de Fados mais uma vez contou com a oferta do grupo de Fadistas, Guitarras e Violas 

e juntou 150 pessoas num jantar muito simpático. Os donativos feitos pelos participantes, 

paroquianos sempre presentes, ajudaram em muito o CSPCG.

Os mesmos paroquianos juntaram-se à Caetano Auto para comprar uma carrinha de 9 

lugares Toyota Proace, com um custo especial para entidade sem fins lucrativos, numa 

ação de angariação de fundos; permitiu substituir uma carrinha que já não funcionava e, 

assim, o CSPCG continua a poder ir buscar os séniores a casa. Em um mês foi conseguida 

a compra do veículo, o que o CSPCG muito agradece à Caetano Auto, pela disponibilidade 

para esta ação e pela generosidade da oferta.

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

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

Educação, Escola de Stº António, Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia de 

Alvalade, Direção Geral de Educação DGEST, por forma a dar cumprimento aos objetivos 

estatutários.

O esforço de comunicação permitiu que o CSPCG realizasse, ao longo de 2019, uma 

apresentação animada semanal na TV do Acolhimento Paroquial com as suas atividades, 

post diários no facebook, dando a conhecer o trabalho desenvolvido. Iniciou-se a atualização 

do site e sua reformulação.

Os nossos Benfeitores e Parceiros foram e são um elemento importante na construção 

desta casa comum. Anexamos uma lista dos Benfeitores formais, mantendo no silêncio do 

nosso coração as pessoas concretas que, no dia a dia, estão ao lado do CSPCG. Anexamos 

também o conjunto de Parceiros com os quais temos a alegria de poder colaborar.
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Análise Económico-financeira

número médio de frequências de 

utentes nas valências de Centro de Dia 

(-5%) e de Apoio Domiciliário (-2%), em 

2019, comparativamente com o ano 

anterior. 

É de salientar que, em 2019, houve 

um esforço importante de cobrança a 

clientes, com :

» a  recuperação de 56% dos montantes 

em divida de exercícios anteriores 

clientes (15.309,93€);

» a taxa de cobrança do Centro Social 

cresceu, progressivamente, até atingir 

uma média anual global de 92,16%.

Em 2019, houve um decréscimo na 

rúbrica “subsídios, doações e legados 

à exploração”, em 28.399,82€ (10%), 

face ao período homologo. Esta 

situação, tem por base os acertos de 

frequência nos acordos de cooperação 

estabelecidos com o ISS, nas valências 

de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

 Ainda assim, é de salientar a atualização 

do Compromisso de Cooperação 

e Projeto RAAFA. Importa também 

ressalvar que o Projeto BIPZIP, em 2019, 

entrou no ano de sustentabilidade, 

sem a comparticipação da verba de 

financiamento.

O aumento na rúbrica dos “outros 

rendimentos e ganhos”, entre 2018 em 

2019, em 16.903,58€, cerca de 61%, 

refere-se ao reconhecimento plurianual 

dos subsídios ao investimento; ao 

Projeto BPI Sénior, cuja verba foi 

No que respeita aos dados económico- 

financeiros do final do ano de 2019, 

importa referenciar que o Resultado 

Líquido do Período foi positivo, tendo-se 

situado em 67.206,94€.

Em relação à Demonstração de 

Resultados é de salientar ainda que 

os Resultados Operacionais foram 

também positivos, tendo no entanto 

decrescido 26,8%, relativamente ao 

ano anterior. Esta situação, deve-se, 

essencialmente, a uma diminuição dos 

rendimentos (-0,58%) e a um aumento 

dos gastos (1,14%).

Numa breve análise da evolução das 

principais rúbricas contabilísticas, entre 

2018 e 2019, as quais contribuíram 

para o resultado final do exercício, 

constatamos o seguinte:

Rendimentos
Registou-se uma redução de 

rendimento na rúbrica “ vendas e 

serviços prestados” em 14.754,05€, ou 

seja, -2,3% devida a:

- uma diminuição, no final do exercício 

de 2019, de 8 utentes em Jardim de 

Infância. Não obstante, a percentagem 

de bonificações de mensalidades para 

esta resposta social aumentou de 

10% para 13%, entre Janeiro e Julho, 

sendo o número de utentes bonificados 

superior ao  dos meses de Setembro a 

Dezembro de 2019;

- registou- se um decréscimo  no 
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creditada em Dezembro de 2018 

mas reconhecido a partir de 2019, e 

às doações recebidas no âmbito da 

Campanha de angariação de fundos 

para a aquisição da carrinha Toyota 

PROACE.

Gastos
• No ano de 2019, regista-se um 

valor de 948.278,57€, nos gastos 

globais com os recursos humanos 

do CSPCG. Esta situação, 

consubstancia-se num aumento na 

rubrica de Gastos com o Pessoal 

em 28.139,76€, isto é, 3%, face  

ao período homólogo.

•  O   CSPCG   regista  69   

colaboradores, à data de 

31-12-2019, sendo que dois 

colaboradores são contratos a 

termo incerto em substituição 

de dois trabalhadores que se 

encontram de baixa médica 

prolongada. 

• Este aumento na rubrica 

de gastos com o pessoal 

deve-se, essencialmente, à 

atualização das tabelas salariais  

A e B, que ocorreram no ano 

de 2019, às progressões na 

carreira de colaboradores, aos 

encerramentos de contrato por 

iniciativa de alguns elementos, e 

à diminuição de absentismo. No 

que respeita a encargos patronais 

para a Segurança Social, não se 

registou acréscimo de taxa, pois o 

aumento progressivo terminou em 

2017, sendo a taxa atual em vigor 

de 22,30%.

• Registou-se um acréscimo de 

gastos na rúbrica “fornecimento e 

serviços externos” em 13.994,99 

€, ou seja, 4%. Este aumento, 

deve-se ao facto de ter sido 

necessário proceder à contratação 

de prestadores de serviços para 

o núcleo de SAD (2 ajudantes 

familiares) e para atividades 

extracurriculares ao nível nas 

diversas valências.

•  No entanto, é de salientar que, no 

inicio do ano lectivo 2019/2020, e 

após análise dos custos com os 

responsáveis, foram reformuladas 

algumas atividades potencializando 

as tarefas de prestadores de 

serviços no núcleo da infância 

e na escola, o que permitiu uma 

diminuição nos custos mensais. 

• Foram ainda efectuadas algumas 

reparações no edifício do CSPCG, 

assim como, procedeu-se à 

conservação e reparação de 

algumas viaturas.

• Verificou-se uma redução 

significativa de gastos na 

rúbrica “outros gastos e perdas” 

(-44,00%), devido a alterações do 

foro contabilístico. 

• Em relação à rúbrica  

“gastos/reversões de depreciação 

e de amortização” registou-se 

um acréscimo de cerca de 272%, 

tendo em conta os custos inerentes 

às amortizações das aquisições 
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de bens efectuadas em 2019, 

designadamente, a carrinha de 

transporte. 

• No que respeita ao Balanço, 

o CSPCG evidencia uma 

melhoria nos valores de 2019, 

comparativamente a 2018. O Ativo 

evidencia um aumento de 19% e 

o passivo reflecte um aumento de 

2,4%. 

• O total dos fundos patrimoniais, em 

31/12/2019, era de 245.912,28€, 

refletindo assim um aumento na 

ordem dos 4%. Este aumento, para 

além dos resultados líquidos do 

período, refere-se ao ajustamento 

de resultados transitados em 

71.807,06€, às doações para 

a aquisição da Carrinha Toyota 

PROACE, que foram consideradas 

em subsídios ao investimento; e ao 

subsídio do investimento do Projeto 

VINCI – ANA AEROPORTOS, o 

qual será executado no exercício 

de 2020.

• É de salientar que, em 2019, 

comparativamente ao ano 

transato, há uma redução da 

dívida a fornecedores (-3.239,21€), 

sendo que o passivo corrente 

apresenta um aumento de cerca 

de 5.464,61€. Em contrapartida, 

o ativo corrente tem, no mesmo 

período em análise, um acréscimo 

de cerca de 40.858,09€.

• Em anexo, encontram-se: 

“Balanço” (Doc 1); “Demonstração 

de Resultados por Natureza Período 

findo em 31 de Dezembro de 

2019” (Doc.2); “Fluxos de Caixa” 

(Doc.3); “Anexo às demonstrações 

financeiras para o período findo em 

31 de Dezembro de 2019” (Doc 

4); “Balancete Analítico” (Doc.5). 

Os documentos estão assinados 

pelo Contabilista Certificado e pela 

Direção.

• Importa também registar alguns 

aspetos e alterações importantes, 

vivenciados, do ponto de vista 

económico- financeiro, durante o 

ano económico de 2019:

• foi continuada a dinâmica no 

registo e conferência documentais, 

exigindo maior rigor e permitindo  

que o encerramento da 

contabilidade de um mês estivesse 

concluído até ao dia 20 do mês 

seguinte;

• em 31/12/2019, existiram, pois, 

dados contabilísticos, em tempo 

oportuno, para apoiar as tomadas 

de decisão da Direção do CSPCG;

• foram realizadas, algumas 

actividades lúdicas, que permitiram, 

por um lado, mobilizar o CSPCG e 

a Paróquia, e por outro, angariar 

receitas extra (ex. uma sessões de 

Fados, Arraial)

• foi feita uma campanha de 

angariação de fundos para a 

aquisição de uma carrinha de 

transporte de utentes, tendo o 

objectivo sido alcançado, no valor 

global de 21.014,00€;

• foram desenvolvidos procedimentos 
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e reparações com vista ao  

processo de licenciamento/

certificação definitiva do edifício 

do CSPCG, junto da CML: 

nomeadamente a instalação do Pré 

Escolar.

Ações transitadas
Perspetivam-se como ações 

transitadas para concretizar em 2019, 

as seguintes:

• apuramento mais fidedigno dos 

custos/contabilidade analítica;

• maior e melhor controlo orçamental, 

Em síntese, importa sublinhar que, 

o Resultado Líquido do Exercício de 

2018, apenas foi positivo, graças às 

doações e subsídios que um conjunto 

de benfeitores do CSPCG continuou a 

efetuar a este Centro Social.

Ao longo do ano económico de 2018, 

existiram cinco meses, particularmente 

difíceis, em que ocorreram desequilíbrios 

financeiros, ou seja, as receitas não 

cobriram as despesas, apesar de todos 

os esforços de gestão desenvolvidos e 

alguns riscos assumidos.

Por último, importa salientar e concluir 

que a sustentabilidade económica - 

financeira do CSPCG é frágil e requer 

uma atenção continuada e sistemática, 

com vista ao cumprimento da missão 

do Centro Social, por um lado, mas, 

por outro lado, sem desequilíbrios 

financeiros.
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Conclusão

A atividade do CSPCG do ano de 2018 desenvolveu-se num cenário de continuação e 

ajustes importantes, tanto ao nível organizacional como a nível financeiro. Foi um ano de 

consolidação da paz social e da boa convivência entre os vários Núcleos com alterações 

cujo impacto no quotidiano não é de menosprezar, exigiu aos colaboradores um maior 

esforço, mas constituiu, mais uma vez, um desafio. 

A Direção reconhece, o esforço exigido e congratula-se com o empenho de todos em prol 

da Comunidade.

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 a própria consignação de IRS.

A Direção congratula-se ainda com os resultados obtidos, que são fruto do trabalho 

dedicado dos colaboradores e dos voluntários, do suporte generoso dos benfeitores e 

parceiros e da compreensão de todos os stakeholders envolvidos.

Em 2019, novas exigências e necessidades para as respostas sociais desta Comunidade 

vão surgir e o CSPCG estará, seguramente, na primeira linha desses mesmos desafios, 

lutando pelo cumprimento integral da sua própria missão.

29 de Março de 2019

O Presidente do Centro Social

Pe. Hugo Gonçalves

A Direção do Centro Social

Eng. Luís Vasconcelos

Dra. Joaquina Matos

Dr. Rui Quinhones

Dra. Leonor Barbosa
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Abreviaturas  

AEC Atividade de Enriquecimento Curricular

CAF Componente de Apoio à Família

CATL Centro de Atividades de Tempos Livres

CD Centro de Dia

CSPCG Centro Social e Paroquial do Campo Grande

IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social

ISS Instituto da Segurança Social

SAD Serviço de Apoio Domiciliário

BIP/ZIP Projecto Murtas em Rede

RAAFA Projecto Reino da Imaginação

Candidatura 

PEDEPE

Programa de Expansão e Desenvolvimento 
Educação Pré-Escolar, mais conhecida pela 
Candidatura Compensação Salarial das 
Educadoras do Pré-Escolar.
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Agradecimentos 

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 

DGEST
Acordo para intervenção nas escolas

Câmara Municipal de 

Lisboa

Protocolo para intervenção nas Escolas e 
Intervenção Comunitária através dos vários 
departamentos

Junta de Freguesia de 

Alvalade

Parceria estratégica no projeto de intervenção nas 
Murtas bem como trabalho conjunto sistemático em 
prol da Freguesia.

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.

Comissão Social da 

Freguesia de Alvalade

Participação na Comissão Social de Freguesia e 
trabalho de intervenção comunitária bem como em 
atividades de índole cívica.

Centro de Saúde 

Alvalade/Unidade de 

Saúde familiar

Trabalho conjunto desde a infância à idade maior; 
sinalização de situações e agilização de processos.

18ª Esquadra 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

UCP
Cooperação em projetos de investigação 
e no acolhimento de estágios área sénior e 
sociopedagógicos

Centro Social Paroquial 

de São João de Brito
Trabalho conjunto na área sénior
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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, Faculdade de 

Letras e de Farmácia.

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.
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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

Fundação S. João de 

Deus
Colaboração no projeto ‘ferro de soldar’

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
Integração e acompanhamos estágios

IEFP-Instituto de 

Formação profissional
Acolhimento de estágios

Universidade Lusófona
Faculdade de Neuro Psicologia: rastreios cognitivos, 
estágio.

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)

Empresas Amigas

RFSDI Sistemas 

Informáticos

Gestão e manutenção do parque informático do 
edifício
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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 em bens e pecuniária

Fundação Portugal 

Telecom
Relação de Parceria no programa ‘Está lá, está bem’

HARTMANN Portugal Doação

Pingo Doce Doação em espécie

Sumol+Compal Doação em espécie

REFOOD Alvalade Doação de bens alimentares em excedente

Externato Maristas de 

Lisboa
Apoio alimentar às famílias
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Colégio Alemão de 

Lisboa
Apoio alimentar às famílias

Colégio Moderno Apoio alimentar às famílias

UDIPSS – União 

das Instituições de 

Solidariedade Social  

Social Shop Apoio na racionalização das compras



Centro Social Paroquial do Campo Grande
Campo Grande, 244, 1700-094 Lisboa

217 812 480 • 918 725 464
963 470 719 • 936 539 348

geral@cspcg.pt • www.cspcg.pt










































	cspcg_relatorio de atividades_2019_FINAL-format
	cspcg.relatorio.de.contas.execicio.2019
	2019 Parecer do Conselho Fiscal assinado
	ADF
	Ata Reunião Direção aprovação
	Balanço


