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Introdução 

O Centro Social e Cultura da Paróquia de São Mamede, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), 

com sede em São Mamede, registado com o número 63/92, fl66 do livro das Associações de Solidariedade Social, 

desde de 26 de Agosto de 1992. Tem o reconhecimento como Pessoa de Utilidade Pública, com o número 

502289198,através do Diário da República, n.º 251, datado de 26 de Outubro de 1993. 

A sua sede é na Travessa da Areeira n.150, São Mamede, tendo como atividade principal no apoio à terceira idade e a 

Infância, através do funcionamento das respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD) e 

de creche. 

Serviço Apoio Domiciliário (SAD), possui uma capacidade de 49 clientes. Presentemente, apoia em média 35 

clientes, tendo acordo de cooperação com Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 42. 

Centro de Dia (CD), possui uma capacidade de 40 clientes. Apoia em média 18 clientes, tendo acordo de cooperação 

com Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 15. 

A Instituição passou a funcionar, desde de 2012, aos Sábados das 9:00 às 13:30 para dar apoio aos clientes das 

respostas sociais da terceira idade que contratualizassem o serviço com fornecimento de alimentação e higiene pessoal 

dos acamados. 

Creche, possui uma capacidade de 39 clientes. No final do ano letivo prevê apoiar em média 31 clientes, tendo acordo 

de cooperação com Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 35. 

Cantinas Sociais, em protocolo com a Santa Casa da Misericórdia da Batalha, apoio neste momento 3 agregados. 

Serviço de refeições ao Ensino Básico, servimos em média refeições diárias a 78 alunos do frequentavam o Centro 

Escolar de São Mamede. 
 

Recursos Humanos 

• 1 Diretora Técnica - Comum a todas as respostas sociais; 

• 1 Cozinheira - Comum a todas as respostas sociais; 

• 3 Ajudante cozinha - Comum a todas as respostas sociais; 

• 2 Educadoras de Infância - Sendo que uma delas com a responsabilidade de coordenação da valência.  

• 4 Auxiliares de Ação Educativa - Afeta a creche; 

• 1 Auxiliar de Ação Educativa em CEI + até abril 2017; 

• 1 Auxiliares de Serviços Gerais - Afeta a creche; 



 

 

• 1 Animadora Sociocultural - Afeta ao Centro de Dia e SAD; 

• 1 Auxiliares de Ação Direta - Afetas Centro de Dia; 

• 6 Auxiliares de Ação Direta - Afetas ao SAD ; 

• 1 Auxiliares de Serviços Gerais - Afeta ao SAD e Centro de Dia; 

• 1 Administrativa, afeta a todas às respostas sociais; 

• 1 – Estágio profissional na área de contabilidade  - a aguardar deferimento pelo IEFP. 

 

 

Recursos Físicos e Logísticos 

 

• Edifício próprio da Instituição de dois pisos, onde funcionam os serviços administrativos e sociais, 

devidamente, autorizado pelas entidades que tutelam as Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS); 

• 3 Carrinhas - Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

• 2 Carrinhas de 9 lugares, sendo um delas adaptada para 2 cadeiras de rodas com plataforma elétrica - 

Centro de Dia (CD). 

 

 

Acordos e Parcerias 

 

• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria - Com participação financeira aos clientes do Centro de Dia, 

Serviço de Apoio Domiciliário e creche, assim como, apoio em diversos assuntos de importância para a 

Instituição, nomeadamente, apoio técnico. A Diretora Técnica/ Coordenadora Pedagógica da Instituição 

estabelece contatos com os técnicos do Centro Distrital sempre que necessário.  

• Instituto do Emprego e Formação Profissional - Comparticipação financeira a nível de Contratos Apoio 

Inserção, Estágios Profissionais e Apoio à Contratação. 

• Município de Batalha - Comparticipação financeira nas refeições dos alunos do Jardim-de-infância e 1° 

Ciclo da freguesia do São Mamede e financeiro à medida dos recursos disponíveis na autarquia. 

• Junta de Freguesia do São Mamede - Apoio logístico através da cedência espaço e/ou de carrinha com 9 

lugares pontualmente. Prestam ainda algum apoio logístico e financeiro consoante recursos disponíveis 

pela freguesia. 

• Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha – Fornecimento dos alimentos, no âmbito do 

Programa de Emergência Social de Segunda a Sábado dos utentes Cantinas Sociais residentes na 

freguesia de São Mamede e do Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados . Este último desde do ano 

de 2012; 

• Associação de Serviço e Socorro Voluntário de São Jorge – Sessões / Consulta na área de psicologia a 

para utentes e população de toda a freguesia em geral a preço social, um vez por semana. Foram criados 3 
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escalões dos quais – utentes e comunidade envolvente – Não tem tido adesão por parte de utentes e 

população da freguesia. 

• Farmácia do Moreira Padrão - Fornecimento de medicação e produtos farmacêutico com desconto à 

clientes e colaboradores. Elaboração de dispensa semanal de medicação a utentes através de blisters. 

Elaboração de dispensa semanal de medicação. Parceria iniciada Setembro em 2012. 

• Knowhow, Consultores – Elaboração de candidatura ao Cheque formação, organizar formações para os 

recursos humanos da Instituição, consoante candidatura aprovada;  

• EAPN - Estabelecer / dinamizar uma interação (rede) entre as Instituições, promover ações que aumentem 

a eficácia dos programas de luta contra a pobreza e a exclusão social. Somos sócios desde 2012. 
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O objetivo deste Plano de Atividades é descrever o que a entidade se propõe a desenvolver durante o ano de 2017, 

tendo em conta os serviços que presta e as atividades que perspetiva para o próximo ano. 

 

A nível institucional 

 

Para o ano de 2017, o Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede propõe-se a: 

1. Continuar o Projeto de alteração de edifício para Estrutura Residencial para Pessoas com Deficiência e de Idoso 

e restantes obras de requalificação do edifício e espaço envolvente, conforme projeto aprovado em 4/03/2015 

por deferimento do Município; 

2. Candidatar-se novo quadro comunitário - Portugal 2020 ou algum programa de apoio equivalente disponível de 

forma a financiar parte do projeto para a Estrutura Residencial para Pessoas com Deficiência e Lar de Idoso e 

restantes obras de requalificação do edifício e espaço envolvente;  

3.  Avaliar as várias candidaturas, atendendo à abertura do Concurso limitado por prévia Qualificação nos Termos 

do Código da Contratação Pública no último trimestre de 2016; selecionar a proposta e iniciar as obras de 

ampliação da Instituição para o desenvolvimento da Estrutura Residência para Pessoas Idosas e Lar 

Residencial; 

4. Prosseguir com a Implementação do Sistema de Qualidade dos eixos desenvolvidos nos anos anteriores; 

5. Continuar com os serviços de apoio direto à população da freguesia através do Programa de Emergência Social 

das Cantinas Sociais, Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados, ambos em parceria com a Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia da Batalha e gabinete de psicologia com preços Sociais em protocolo cedência de 

técnico com a Associação de Serviço e Socorro Voluntário de São Jorge; 

6. Continuar articulação para a criação de Protocolos de Cooperação/ parceria com às Fábricas da freguesia;  

7. Realização do simulacro com a cooperação dos Bombeiros Voluntários da Batalha até ao mês de abril de 2017, 

em data a definir. 

8. Desenvolver e Participar em várias ações de formação/Worshops de forma à melhorar as competências das 

colaboradoras, Direção, clientes, cuidador informal da Instituição no seu geral, melhorando a qualidade das 

prestações dos nossos serviços, a eficácia da gestão e a sua sustentabilidade, através dos protocolos 

estabelecidos com entidades formativas externas; 

9. Candidatura ao Cheque Formação através da Entidade Knowhow, consultores com os seguintes temas: 25 

horas de Primeiros socorros (Idosos e Crianças), 25 horas Geriatria e Saúde Mental e 25 horas Saúde e Higiene 

da Criança; 

10. Participar nas atividades impulsionadas pelo Município da Batalha, nomeadamente Festa final de ano da SAMP, 

festa final de ano da Ginástica Geriátrica, dia dos Idosos e outros eventos que possam surgir; 

11.  Participar nas atividades impulsionadas pelo Município da Batalha,  

12. Participação nas atividade organizadas pela Junta de Freguesia, nomeadamente Festival de Sopas; 

13. Organização várias eventos/atividades de angariar de fundos para adquirir material em falta para as diversas 

respostas sociais e/ou para apoiar as obras e apetrechamento das novas respostas socais de ERPI e Lar 

Residencial.  
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Plano Atividade de Desenvolvimento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Tema para 2016/2017 – 2017/2018) 

 

PELOS CAMINHOS  

DE 
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Introdução 

 

Com o propósito de desenvolver o indivíduo de uma forma "completa", o presente projeto visa também o 

desenvolvimento do projeto de vida dos clientes, assente em princípios de participação ativa, articulada com um conjunto 

de fatores e intervenções. 

Nesta lógica, a intervenção social e educativa que se pretende desenvolver é complementada pelo desporto e pela 

cultura, potenciando as atividades que se pretendem desenvolver e as iniciativas que constituem a nossa prática 

quotidiana. 

O tema escolhido, em concordância pela equipa técnica da Instituição, é o tema "Pelos Caminhos de Portugal", tendo 

como principal objetivo trabalhar o nosso País, as suas diferentes culturas, tradições e hábitos. O desenvolvimento deste 

projeto assenta na cooperação entre os profissionais que desempenham funções na Instituição e a comunidade 

envolvente, sendo que é neste espírito de troca de saberes que pretendemos dar evolução a este projeto, não 

esquecendo as necessidades individuais de cada um, e consequentemente responder de forma adequada às 

necessidades, interesses e motivações de cada um. 

Tal como nos anos anteriores, o presente projeto terá a duração de dois anos, com o objetivo de aprofundar o tema e 

potenciar a aquisição de conhecimentos e competências para todos os envolvidos no processo. 

 

Escolha do Tema 

Pretendendo-se explorar o nosso país e facultar a todas as crianças e idosos conhecimento e experiências baseadas nas 

tradições/hábitos/símbolos de Portugal, o tema “Pelos caminhos de Portugal” vem ao encontro dessa descoberta, pois 

consideramos importante despertar nos nossos clientes (crianças e idosos) a curiosidade e conhecimento da diversidade 

cultural e social, de forma a facilitar a igualdade de oportunidades num processo educativo que respeita as diferentes 

maneiras de ser e de saber, para dar sentido à aquisição de novos saberes e culturas. Recorrendo a capacidades, 

valores e conhecimentos adquiridos, pretendemos com este projeto proporcionar aos nossos clientes – crianças e idosos 

- experiências diversificadas e enriquecedoras do conhecimento cultural do nosso paísl.  

 

Objetivos Gerais do Projeto 

 

• Proporcionar situações de caráter globalizante que lhes facilitem (às crianças e idosos) a realização de 

aprendizagens/atividades significativas em contexto, através das várias expressões e da troca de 

experiencias resultantes da vivência com os outros, quer seja dentro do grupo de sala ou em ações 

vividas entre grupos.  

•  Educar para a multiculturalidade. 

• Promover as tradições culturais. 

• Proporcionar experiências relacionadas com as tradições portuguesas regionais. 

• Valorizar as nossas raízes consciencializando-se da sua identidade pessoal, social e cultural. 

• Conhecer os diferentes usos, costumes e tradições, valorizando-os e respeitando-os, 

•  Despertar o interesse e a curiosidade pelas culturas dos outros. 
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Avaliação de Projeto  

A avaliação do presente projeto, consiste em recolher, ao longo do processo de aprendizagem/aquisição de novas 

experiências e saberes, informação acerca da forma como cada indivíduo participou e revelou interesse através de 

registos de atividades, registos fotográficos e inquéritos.  

Sendo assim, a avaliação será realizada segundo os seguintes itens: 

 

Na criança: 

• Relação criança/educadora/adulto; 

• Relação criança/criança; 

• Autonomia; 

• Habilidades motoras básicas; 

• Interesse pelas aprendizagens; 

• Concentração e participação nas atividades. 

 

Nos Idosos: 

• Participação e colaboração na realização do projeto e das várias atividades; 

• Relação individual e em grupo; 

• Autonomia; 

• Criatividade; 

 

Nas Colaboradoras: 

• Participação e colaboração na realização do projeto; 

• Interesse demonstrado; 

• Mudança de atitude. 

 

Nas Famílias: 

• Participação e colaboração na realização do projeto; 

• Interesse demonstrado, tanto no projeto como na evolução do educando; 

• Mudança de atitude. 
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Propostas de Atividades para o Projeto:  

“Pelos Caminhos de Portugal”  

para o biénio 2016/2018 

 

MÊS ANO REGIÃO/PROVINCIA/CIDADE 
VALÊNCIAS 

CRECHE CD/SAD 

OUTUBRO 2016 LEIRIA X  

NOVEMBRO 2016 SANTARÉM X  

DEZEMBRO 2016 COIMBRA X  

JANEIRO 2017 GUARDA X X 
FEVEREIRO 2017 MADEIRA X X 

MARÇO 2017 BEJA X X 
ABRIL 2017 SETÚBAL X X 
MAIO 2017 AVEIRO X X 

JUNHO 2017 ALGARVE X X 
JULHO 2017 COIMBRA  X 

AGOSTO 2017 LEIRIA  X 

SETEMBRO 2017 SANTARÉM  X 

OUTUBRO 2017 PORTO X X 
NOVEMBRO 2017 VISEU X X 
DEZEMBRO 2017 PORTALEGRE X X 

JANEIRO 2018 BRAGA X X 
FEVEREIRO 2018 VIANA DO CASTELO X X 

MARÇO 2018 CASTELO BRANCO - MONSANTO X X 
ABRIL 2018 TRÁS-OS-MONTES X X 
MAIO 2018 ÉVORA X X 

JUNHO 2018 LISBOA X X 
JULHO 2018 AÇORES  X 

 

 



 

 

Calendarização 
Temas a Desenvolver Objetivos 

Respostas Sociais / Participantes Entidade 
externa Mês Dia S.A.D Creche C.D Família 

Janeiro 
(Guarda) 4 a 8  Comemoração do dia Mundial da Paz 

(Largada de balões com mensagens de paz) 

Sensibilizar para a necessidade da paz no mundo e 
promover atos que tenham como resultado o fim 
dos conflitos. 

 X X   

         

Fevereiro 
(Madeira) 

14 Dia do Amor/Amigos 

Relembrar hábitos, costumes, vivências e 
experiências oriundos do meio sociocultural em que 
os idosos estão inseridos;  
Estimular as capacidades técnico-manuais dos 
idosos, criatividade e imaginação 

 X X   

27 Baile de carnaval  

Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio 
sociocultural em que os idosos estão inseridos;  
Incrementar a participação ativa dos clientes;  
Promover o convívio Intergeracional.  

 X X   

         

Março 
(Beja) 

8 
Dia internacional da Mulher  
(Sessão fotográfica com o Fotografo Luis Azevedo com 
o Tema Beleza sem Idade e visita da Miss Portugal no 
âmbito do Projeto Beleza por uma causa) 

Promover a autoestima e autoimagem de si mesmo   X   

20 Dia do Pai 
Proporcionar momentos de convívio entre pais e 
filhos em ambiente escolar.  
Promover a confraternidade.  

 X  X  

21 Início da Primavera  

Promover a participação dos utentes em atividades 
ao ar livre 
Festeja a chegada da Primavera 
Sensibilizar os utentes para as questões 
relacionadas com o ambiente 

 X X   

         

Abril 
(Setúbal) 

7 Dia Mundial da Atividade Física  
(aula de ginástica Intergeracional) 

Aula Intergeracional de Ginástica  X X   

12 Páscoa 
 (Confeção do folar da Páscoa) 

Preservar a tradição 
Proporcionar momentos de alegria e socialização   X X   

         

Maio 
(Aveiro) 

2 Festejos do Dia da Mãe 
Proporcionar momentos de convívio entre Mães e 
filhos em ambiente escolar. 
Promover a confraternização entre utentes. 

 X  X  

25 Dia Nacional da Espiga  Comemoração Dia da Espiga Fomentar e  X X   
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desenvolver os elos de ligação entre os idosos e a 
comunidade 
Relembrar hábitos, costumes, vivências e 
experiências oriundos do meio sociocultural em que 
os clientes estão inseridos. 

15 Comemoração do dia internacional das 
famílias  

Promover o conhecimento e a sensibilização do 
meio ambiente, promover o convívio. 
Fomenta o valor da família  
Largada de balões com frases alusivas à família 

 X X X  

         

Junho  
(Algarve) 

1 Comemoração do dia da Criança 
animação de rua. Promover a auto estima e valorização pessoal  X   Animadores 

externos 

13 
Comemoração da morte de Fernando 
Pessoa  
(Leitura de poemas) 

Dar a oportunidade de contactar com o património 
cultural do nosso país  X    

20 Comemoração do dia do piquenique 
(Passeio e almoço nas paredes) 

Promover interação entre o grupo fora do contexto 
institucional.      

21 Dia do relógio de sol (Construção de um relógio 
de sol) Proporcionar   x   

29 
Comemoração do S. Pedro 
(Sardinhada convívio)  
(1º Concurso do São Pedro)  

Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio 
sociocultural em que os idosos estão inseridos;  
Contrariar o desenraizamento social dos idosos;  
Realizar atividades criativas e recreativas;  
Incrementar a participação ativa dos idosos e das 
famílias;  

 
X 

 
X 

 
X X  

         

Julho 
(Coimbra) 

7 Festa final de ano letivo Proporcionar momentos de interação com a família  
Festejar o final do ano letivo  X  X  

Data 
a 
definir 

Festa final de ano da SAMP Festejar todo um ano de trabalho entre as várias 
entidades que participam do projeto   x   

Data 
a 
definir 

Festa final de ano da Ginástica geriátrica Festejar todo um ano de trabalho entre as várias 
entidades que participam do projeto   x   

26 Comemoração do dia dos Avós  Reconhecer a importância dos avós na família 
Valorizar o papel dos avós nas famílias   X X X  
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Agosto  
(Leiria) 

2 Comemoração do Verão 
(passeio à praia de São Martinho de comboio) 

Promover interação entre o grupo fora do contexto 
institucional.      

8 Participação nas Festas de S. Mamede 
 (Assistir à Missa) 

Preservar a tradição E Integração na Vida da 
Paróquia de São Mamede   X   

         

Setembro 
(Santarém) 

2 Celebração do aniversário da Internet Proporcionar contacto/ aprendizagens com as 
tecnologias de informação.   X   

28 8º Aniversário do C.D Proporcionar uma tarde de convívio  X X   
         

Outubro 
(Porto) 

4 Comemoração do Dia Mundial do Idoso Fomentar o convívio entre clientes das várias 
respostas sociais X  X   

18 Comemoração do 11º aniversário da 
creche  

Fomentar o convívio entre os clientes e incentivar a 
partilha de bens para com a instituição.  X  X  

31 Dia do Bolinho 
(Confeção do Bolinho) 

Proporcionar momentos de convívio dar 
continuidade à tradição.  X X   

         

Novembro 
(Viseu) 

11 Dia de São Martinho – festa convívio 
(Assar castanhas) 

Preservar a tradição rural da população 
Promover intercâmbio entre idosos e crianças X X X   

20 Dia Nacional do Pijama Incutir hábitos de solidariedade  
Criar laços entre crianças, família e instituição  X X   

         

Dezembro 
(Portalegre) 15 Festa de Natal 

Fomentar o relacionamento intergeracionais 
Comemorar o Natal 
Proporcionar momento de alegria e socialização 

X X X X  

 

Nota: Todas estas datas comemorativas estarão dependentes das condições atmosféricas, da predisposição dos clientes e recursos humanos necessários. 
 
 
São Mamede, 29 de Novembro de 2016 

 
 



 

 

 

Aprovado por unanimidade na reunião de Direção de 9 de dezembro de 2016 na ata n.º 150 (cento e cinquenta), 

realizada na sede do Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede, sito na travessa da Areeira, n,º 150, São 

Mamede. 

 

 

 

 

 
 Elaborado 

por: 
Equipa Técnica Aprovado 

por: 
Direção Data de Aprovação: 09-12-2016  

 
 

 

 

 

 

 


