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Instruída, coletivamente armada com uma gama tão 

Incrível de saber. (…) Nuna tantos, tiveram 

Possibilidades de viajar, de comunicar, de aprender 

Tanto com outras culturas como hoje. (…) Por isso  

a responsabilidade pela mudança pertence-nos. 

 

Alvin Trofler (in A Terceira Vaga). 
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Introdução  

Continuamos a viver tempos de crise, não só económica mas também de valores. Enquanto uns lutam 

para que a nossa sociedade seja construída e alicerçada em valores sólidos que conduzam o ser 

humano a um patamar de bem-estar, de convivência e espirito de cidadania, outros pensam apenas 

em si, amarfanham valores e culpam os outros de todos os males que este mundo produz. Mas a 

pobreza está à nossa porta! 

O Plano de Ação e Atividades para 2016, tem as suas ações centradas nos valores da pessoa humana, 

como instrumento orientador de práticas sociais, educativas e pedagógicas que respondam não só às 

situações emergentes, mas também ao intercâmbio diário de convivência entre diferentes culturas e 

modos de vida. 

Assim, a Casa de Acolhimento “Crescer a Cores”, define como Tema do Projeto Educativo da Instituição 

para os anos 2016 a 2018 “Educar para os valores”.  

Educar em Valores não é tarefa de um momento, de um ano…é tarefa de uma vida…um processo 

lento…porque é indissociável do compromisso de cada um e de todos. Requer uma abordagem 

sinergética: Jovens em Acolhimento Residencial, professores, familiares e todos os colaboradores da 

Casa de Acolhimento…unidos em objetivos comuns. 

Com este projeto “Educar para os Valores”, a Casa de Acolhimento Crescer a Cores pretende 

desenvolver ao longo destes três anos atividades que contribuam para o desenvolvimento integral dos 

jovens em Acolhimento Residencial, tendo como objetivos: 

 Promover a solidariedade e o voluntariado junto dos jovens; 

 Promover o direito à igualdade de oportunidades, valorizando a diversidade; 

 Contribuir para a Educação dos jovens relativamente aos seus direitos e deveres; 

 Sensibilizar os jovens para uma sociedade justa, coesa e solidária; 

 Fomentar a interiorização de valores: atitudes de solidariedade, tolerância, compreensão pelo 

outro e respeito pela diferença; 

 Sensibilizar e desenvolver a comunidade numa participação ativa; 

 Sensibilizar para o valor ambiental. 

http://afvter.org/
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O presente Plano de Atividades pretende dar cumprimento ao disposto nos estatutos da 

Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios. Este Plano, da responsabilidade 

da Direção foi elaborado tendo em conta as necessidades da resposta social “Casa de Acolhimento”. 

Este documento constitui o Plano de Atividades para o ano de 2016 e sistematiza as diversas propostas 

de atuação previstas para a concretização dos objetivos estratégicos e operacionais previamente 

definidos.  

Após uma breve introdução, apresentamos a Associação, seguindo-se a descrição da sua resposta 

social e a sua estrutura organizacional – Capitulo I. Posteriormente, no Capitulo II abordaremos a 

Rotina institucional, no Capitulo III será abordado as Estratégias e o Objetivos, no Capitulo IV 

abordaremos as Atividades e no Capitulo V o Plano de Formação para os funcionários da CA, no 

Capitulo VI são descritos os recursos necessários á consecução dos objetivos programados. 
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I.  Caracterização da Associação 

1. Enquadramento 

A Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-os-Rios e é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social com sede na União de Freguesias, Raiva- Pedorido e Paraíso, concelho de Castelo 

de Paiva.  

As principais áreas de intervenção da Associação dos Familiares da Tragédia de Entre-os-Rios são: 

a) Promover o apoio social a crianças e jovens em situação de risco; 

b) Promover o desenvolvimento social das populações vulneráveis à pobreza e à exclusão social; 

c) Promover cursos de formação profissional. 

Tem por objetivos principais contribuir para a promoção da população através do propósito de dar 

expressão à solidariedade e justiça social entre os indivíduos e a finalidade de facilitar os serviços de 

prestações de Segurança Social, da proteção de crianças e jovens em perigo e o apoio às vítimas de 

violência e maus-tratos. 

Na prossecução do objetivo da proteção de crianças e jovens em perigo foi criada a Resposta Social 

Centro de Acolhimento Temporário (CAT), atualmente designada de Casa de Acolhimento (CA) - 

Crescer a Cores, sita na Av. Jean Tyssen – União de Freguesias, Raiva- Pedorido e Paraíso, concelho de 

Castelo de Paiva. Esta visa o acolhimento de crianças e jovens em risco. 

Presentemente, a Instituição tem em funcionamento a Resposta Social de Casa de Acolhimento. 

São ainda objetivos da Direção implementar medidas de eficiência energética no edifício e, ainda 

submeter a instituição à acreditação pelo Sistema de Qualificação das Respostas Sociais. 
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2. Resposta Social 

2.1 Casa de Acolhimento (CA) 

A CA – Crescer a Cores – é uma Resposta Social da Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia 

de Entre-Os-Rios. As crianças e jovens são encaminhadas para a CA, no âmbito da aplicação da Medida 

de Promoção e Proteção "Acolhimento Institucional" (Lei 147/99) aplicada pelos tribunais e/ou 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A CA - Crescer a Cores tem capacidade para acolher 20 

crianças de ambos os sexos e de idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos. 

 

2.2 - Objetivos da Casa de Acolhimento  

A CA, na sua intervenção, tem como objetivos: 

a) Proporcionar às crianças/jovens um ambiente familiar, respeitando a sua individualidade, 

autonomia e privacidade, no sentido de potenciar o seu desenvolvimento pessoal e social; 

b) Proporcionar às crianças/jovens a satisfação de todas as suas necessidades básicas (afeto, 

segurança, pertença, alimentação, higiene, saúde e educação); 

c) Educar as crianças/jovens no respeito pelos direitos universalmente reconhecidos e no sentido 

de lhe proporcionar alternativas de vida semelhantes às das crianças/jovens que vivem em 

ambiente familiar estável;  

d) Permitir a realização do diagnóstico de cada caso, bem como a definição do Projeto de Vida 

das crianças e jovens, estabelecendo um plano de intervenção individualizado, visando 

sobretudo a reunificação familiar com o regresso ao seu meio natural de vida quando possível, 

ou outras respostas como a adoção e/ou autonomia, tendo em conta uma integração segura 

na comunidade envolvente; 

e) Proporcionar por todos os meios possíveis e disponíveis, a valorização pessoal, social, escolar 

e profissional de cada jovem; 

http://afvter.org/
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f) Promover a integração das crianças/jovens em atividades de ocupação dos seus tempos livres 

(ex.: desporto, exposições, cinema, teatro) de acordo com os seus interesses e 

potencialidades; 

g) Proporcionar acompanhamento médico e psicológico a todas as crianças/jovens que dele 

necessitem. 

 

A intervenção social pressupõe planeamento, isto é, necessidade de prever, de antecipar e de 

estruturar no tempo a nossa ação.  

 

Nesta perspetiva, a CA – “Crescer a Cores” vem apresentar e submeter à Assembleia-geral a aprovação 

do orçamento e o plano anual de atividades para 2016 

 

II. Rotina Institucional 

 

Com o objetivo de garantir a desejável organização da dinâmica institucional, tem-se presente uma 

rotina diária. Todavia, sem prejuízo de uma qualquer situação específica que possa impor-se e/ou das 

necessidades e horários de cada criança/jovem em particular. O dia-a-dia dos jovens é sujeito a normas 

e rotinas internas, indispensáveis ao seu crescimento saudável e integral, que estão em conformidade 

com as exigências sociais e culturais dos nossos tempos. Uma vez que todos os jovens estão em idade 

escolar, a formação escolar assume uma das nossas preocupações primordiais, onde eles ocupam 

grande parte do seu tempo. Assim, a sala de estudo revela-se um espaço de acesso privilegiado onde 

não só se faz um acompanhamento muito próximo do percurso académico de cada jovem, mas 

também se enfatiza o acesso ao conhecimento e às novas tecnologias. 

Quanto aos tempos livres, como educadores preocupados, valorizamo-los, sobejamente, estando 

estabelecido um Plano Anual de Atividades. Assim, em 2016 iram funcionar na CA um conjunto de 

ateliers (dança, artes plásticas, musica, teatro, etc.) e de atividades pontuais (temáticas e festivas) em 

que intervêm todos os colaboradores e jovem da CA. Os períodos de férias são, também, valorizados, 

de tal forma que os jovens usufruem da praia, de colónias de férias, da montanha, do contacto 

domiciliar com as famílias e ainda de outras atividades, devidamente agendadas e organizadas. 

http://afvter.org/
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Ao longo do ano os jovens frequentam ainda a catequese e o futebol como forma de enriquecimento 

e crescimento pessoal e de integração social. 

 

 

 

Rotina Semanal 

Hora Atividade 

5:45h às 7:30h Despertar; 

6:00 às 8:00h Pequeno-almoço; 

6:10 às 8:15h Saída dos jovens para as escolas; 

17:30 às 19:30h Chegada dos jovens das escolas; 

17:30 às 19:00h Acompanhamento escolar dos jovens; 
Banhos; 

19:00h Jantar; 

20:00h às 21:30h Execução de tarefas, atividades livres (brincar, jogos de 
mesa, visualização de TV…) e atividades estruturadas; 

21:30h Ceia; 

22:00h Deitar. 
 

 

 
Rotina de Fim-de-semana 

Hora Atividade 

9:00h Despertar; 

9:30h Pequeno-almoço; 

10:00h às 12:30h Arrumação/Limpeza dos quartos e espaços comuns 
e atividades livres (jogos de mesa, visualização de 
TV, jogar play station…); 

12:30h Almoço; 

13:30h às 19:30h Passeios informais para o exterior, convívios, 
atividades na comunidade, atividades estruturadas, 
atividades livres… 

16:30h Lanche; 

http://afvter.org/
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19:00h Jantar; 

20:00às 21.30h Execução de tarefas, preparação do dia seguinte (ao 
domingo) e atividades livres (jogos de mesa, 
visualização de TV, play station…); 

21:30h  Ceia; 

22:00h Deitar. 
 

 

 

 

 

 

Estrutura Organizacional 

 

Organigrama 

 

Anexo A Artigo 33º do Regulamento Interno 
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III. Estratégia e objetivos 

Missão, Visão e valores 

Missão 

“A vida foi feita para amarmos e sermos amados. Por esse motivo, devemos decidir resolutamente que 

nunca mais nenhuma criança será objeto de rejeição e desamor” Madre Teresa de Calcutá 

Assembleia

Geral

Conselho 

Fiscal

Direção

Secretário/a 

Geral 

Diretor/a 

Técnico

Serviços 

Administrativos
Serviços Gerais

* Trabalhadores de 

Serviços Gerais

Equipa técnica

Equipa 

educativa

* Ajudantes de 

Ação Direta

Serviços 

de Apoio

* Cozinheiro/a

* Ajudante de 

Cozinheiro/a

Diretor/a 

Serviços
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Visão 

 Ser uma instituição global, plural e coesa, reconhecida como referência em termos da 

qualidade da sua intervenção junto dos técnicos da área, da sociedade civil e da tutela, 

assumindo-se como referencial ao nível do acolhimento de jovens em situação de perigo, da 

qualificação dos seus ativos e gestão de recursos; 

 Ser uma instituição fortemente implicada com os agentes sociais, económicos e culturais e 

reconhecida como parceiro fundamental para o desenvolvimento regional e nacional; 

 Ser uma instituição de referência ao nível da inclusão social e inovadora no campo da formação 

e da participação do seu público-alvo, internos ou externos, e vista por eles como prestando 

um serviço adequado, inclusivo e de qualidade. 

Valores 

 Qualidade dos serviços prestados; 

 Rigor, autonomia, responsabilização e flexibilidade de gestão; 

 Dedicação, competência, produtividade e responsabilização dos profissionais; 

 Ética profissional; 

 Trabalho em Equipa multidisciplinar; 

 Disponibilidade para a mudança; 

 Bom relacionamento humano. 

 

 

 

 

 

 

Política para os Colaboradores 

 

A CA considera os seus colaboradores como um vetor decisivo para o cumprimento da sua Missão e 

das suas Metas, adotando métodos e critérios de seleção expressos na Política de recrutamento. 

http://afvter.org/
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Assegura a participação, a qualificação e a motivação de todos, valorizando o seu contributo individual 

e o seu desempenho, de forma a gerar o maior valor acrescentado para a satisfação dos jovens e dos 

próprios colaboradores. 

Promove um ambiente seguro, protegendo os colaboradores de eventuais riscos profissionais. 

 

Política da Melhoria Contínua 

A CA está orientada para a melhoria contínua na prestação dos serviços, para a otimização das 

condições operacionais da Instituição e para a satisfação dos seus jovens e partes interessadas, 

adotando práticas inovadoras, estratégias de comunicação e divulgação eficazes, qualificando dos 

seus colaboradores e promovendo a participação ativa de todos os intervenientes.  

 

Política da Abrangência 

A CA considera, na prestação de serviços, o jovem como um todo, identificando e respeitando todos 

os aspetos da sua vida. A CA procura responder, a cada momento, a todas estas necessidades, 

assegurando um contínuo na prestação de serviços, procurando as respostas/ soluções junto das suas 

partes interessadas (parceiros, comunidade, família). 

 

Política Orientação para o Cliente 

A CA considera o Cliente/jovem como fulcral na sua estratégia, através de uma intervenção focalizada 

na pessoa, nos seus sonhos, necessidades e expectativas, respeitando o seu modelo de qualidade de 

vida, o seu contributo individual, desde o planeamento das atividades e serviços até à sua avaliação e 

revisão. 

 

Política da Participação 

A CA promove ativamente a participação e o envolvimento dos seus clientes na vida da Instituição, 

mobilizando todos os colaboradores para o reforço das capacidades de decisão e autonomia dos 

mesmos. 

A CA fomenta os princípios da sociedade aberta e inclusiva com todas as partes interessadas. 

 

Política das Parcerias 

http://afvter.org/
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A CA atua e procura constantemente desenvolver parcerias para responder às necessidades de 

recursos existentes, aumentar a capacidade de resposta da Instituição, promover a inovação e um 

contínuo de serviços aos clientes (atuais e futuros).  

A CA acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social através da 

participação dos clientes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma imagem positiva 

dos jovens institucionalizados. 

O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e transparente. 

 

Política da Ética 

A Ética da CA resulta, antes de mais, da ética dos seus colaboradores, que devem seguir um conjunto 

de normas e princípios de conduta, consubstanciando um padrão de comportamento irrepreensível, 

quer internamente, quer no seu relacionamento com os clientes, parceiros, comunidade e entidades 

financiadoras. 

O Código de Ética é o instrumento que expressa o seu compromisso com os padrões éticos, em linha 

com a cultura e a boa imagem da Instituição. 

 

Política dos Direitos 

A CA pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando igualdade 

de oportunidades e a não discriminação, respeito pela privacidade e confidencialidade. 

Os serviços prestados aos nossos clientes são estabelecidos em função dos sonhos e necessidades de 

cada um através da sua participação ativa e escolha informada. 

 

Política da Liderança 

A CA apresenta uma orientação clara para o cumprimento da missão, envolvendo toda a organização, 

através de uma comunicação eficaz, na promoção da Instituição como referência na comunidade; 

Procura realizar a sua Visão, através da procura, com todas as partes interessadas, de projetos 

inovadores e diversificados para responder às necessidades e expectativas existentes, de forma 

sustentável. 

http://afvter.org/
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Está orientada para a melhoria contínua dos serviços prestados, com a aposta na qualificação dos 

recursos humanos, beneficiação das infraestruturas e equipamentos, desenvolvimento de parcerias e 

envolvimento na comunidade. 

 

IV. Atividades 

1. Modernização e Atualização 

Sistema de Qualificação da Resposta Social 

No ano de 2016, pretende a Direção dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Associação, tendo 

em vista as orientações dos manuais e recomendações técnicas para equipamentos sociais, para 

certificação da Associação pelo Sistema de Qualificação das Resposta Educativas. 

Outros Apoios 

Tal como nos anos anteriores, a Associação não se poupará para angariar financiamentos: 

candidaturas a vários concursos promovidos por empresas no âmbito das suas atividades de 

responsabilidade social, contactar empresas para encontrar mecenas, divulgação da Associação na 

comunidade para encontrar novos amigos. 

2. Plano de Atividades da CA 

 

O Plano de Atividades da CA visa a Educação para os Valores e a aquisição de competências de 

autonomia.  

A metodologia desenvolvida visa responder, de forma personalizada, às necessidades sentidas pelos 

jovens, promovendo o desenvolvimento dos valores e a aquisição de competências educativas e o seu 

desenvolvimento pessoal e social. 

Este diagnóstico foi efetuado através da observação informal e com o levantamento dos interesses e 

motivações dos jovens. 

De acordo com a natureza da valência, a seguir apresentar-se-ão as atividades a desenvolver ao longo 

do ano de 2016. 

As atividades obedecem a critérios definidos pela Equipa Técnica que acompanha os jovens. Estas 

atividades visam ocupar o dia-a-dia e os tempos livres dos jovens e, simultaneamente, desenvolver as 

http://afvter.org/
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suas potencialidades, autonomia e construir os projetos de vida. Em 2016 será utilizado o recurso á 

arte para motivar os jovens institucionalizados nesta resposta social. 

 

 

 

 

Atividades Escolares 

Uma das principais preocupações da Casa de Acolhimento é promover o sucesso educativo dos 

clientes.  

O Agrupamento do Couto Mineiro do Pejão é o agrupamento de referência da instituição, apesar de 

alguns jovens frequentaram outras escolas por razões que se prendem com a diversidade da oferta 

educativa. 

 

Apoio ao estudo 

Diariamente, com o apoio de um Técnico ou mais técnicos, será prestado apoio na execução de tarefas 

escolares, na organização dos cadernos e na preparação para testes e fichas de avaliação. Desta forma, 

pretende-se promover o sucesso escolar através da aquisição de hábitos estudo. 

 

Atividades Objetivos Calendarização 

- Acompanhamento 
Escolar; 
- Atividades de 
enriquecimento 
curricular; 

- Melhorar o resultado das aprendizagens 
escolares; 
- Aumentar a capacidade de 
iniciativa/participação na Escola; 
- Diminuir o absentismo escolar e a fuga à 
escolaridade, promovendo o gosto pela 
aprendizagem; 
- Motivar para a aquisição de novos 
conhecimentos e para a continuidade do 
percurso escolar; 

- Diariamente, após 
o horário escolar 
(de Setembro a 
Junho); 

 

http://afvter.org/
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Educação Ambiental 

Periodicamente, serão realizadas atividades na natureza (passeios, caminhadas, jogos), estimulando 

os jovens para a necessidade de preservar o património ambiental. 

 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Educação 
Ambiental: 
- Jogos; 
- Passeios; 
- Caminhadas; 
- Visitas diversas;  
-Pesquisas na 
Internet; 
- Ações de 
Sensibilização; 
- Programa ZERO 
Desperdício 
(Portugal não se 
pode dar ao lixo…) 

- Promover o contacto com a 
natureza; 
- Motivar a preservação do 
ambiente; 
- Dar a conhecer o património 
ambiental; 
- Despertar os jovens para a 
necessidade de proteger a 
Natureza; 

Conforme plano 
de atividades 
mensal; 

Camara 
Municipal de 
Castelo de 
Paiva; 

 

 

Promoção de Competências Pessoais e Sociais 

http://afvter.org/
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A Promoção de Competências Pessoais e Sociais permite que os jovens melhorem a qualidade das 

suas relações interpessoais e aumentem a frequência de assertividade de comportamentos sociais e 

relacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação para a Cidadania e desenvolvimento de Valores 

Na instituição, sob a coordenação da Diretora Técnica, serão realizadas sessões onde se trabalha em 

grupo temas considerados importantes ao nível da promoção das competências inter e intra pessoais, 

bem como os vários Valores e como enquadrá-los na sociedade. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Voluntariado; 
(Projeto Cuidar de 
quem Cuida) 
- Atividades 
psicossociais; 
- Música; 
- Dinâmicas de 
Grupo; 
- Assembleias de 
casa; 
- Aulas de música; 
- Promover a 
integração da 
diferença. 

- Desenvolver o espirito de cidadania; 
- Educar para os direitos e para os 
deveres; 
- Educar para os Valores e demonstrar 
a aplicabilidade dos mesmos; 
- Tomar consciência das respostas ao 
nível da comunicação e das relações 
usuais (agressiva, passiva, assertiva), 
no contexto da relação com os 
outros; 

Ao longo do Ano; - Salão de Beleza 
“Ana Maria”; 
- Paróquia de 
Oliveira do Arda; 
- Loja Social de 
Castelo de 
Paiva; 
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Educação para a Saúde 

De acordo com os problemas e as necessidades diagnosticadas pela Equipa Técnica, vão sendo 

desenvolvidas várias ações de formação na instituição, com técnicos convidados e especializados nas 

várias áreas. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Sessões de 
esclarecimento; 
- Atividades lúdico 
– pedagógicas; 
- Conversas 
diárias; 

- Desenvolver hábitos de vida 
saudável; 
- Reconhecer os malefícios do 
consumo de substâncias aditivas; 
- Auxiliar no processo de maturação 
de valores e na tomada de decisões; 

Sempre que 
necessário; 

Técnicos e 
voluntários; 
- Centro de 
Saúde; 

 

 

Atividades da Vida Diária 

Diariamente, os jovens serão motivados a realizar algumas tarefas domésticas, não só na organização 

e limpeza do seu quarto, mas também nos espaços comuns da instituição, segundo um mapa 

previamente definido com os jovens e fixado. O principal objetivo é promover a autonomia e a 

responsabilidade, estimular o espirito de equipa e a entreajuda, preservar um bom ambiente físico. 

 

Atividades Objetivos Calendarização Intervenientes 

Higiene Pessoal; - Conhecer e identificar regras de 
higiene e saúde; 
- Desenvolver hábitos para uma boa 
higiene pessoal, saúde e cuidados 
consigo própria; 
- Promover a autonomia; 

Diariamente; - Jovens; 
- Auxiliares de 
Ação Educativa; 
- Equipa 
Técnica; 

http://afvter.org/
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Higiene 
Habitacional; 

- Promover a Autonomia e a 
responsabilidade; 
- Promover o espírito de equipa; 
- Manter um bom ambiente de 
higiene habitacional; 
- Zelar pela manutenção do edifício 
em tudo o que estiver ao seu alcance; 

Diariamente; - Jovens; 
- Auxiliares de 
Ação Educativa; 
- Equipa 
Técnica; 

Alimentação; - Adquirir bons hábitos alimentares, 
aprendendo a comer em quantidades 
adequadas e valorizando uma 
alimentação cuidada; 
- Promover a autonomia e a 
responsabilidade; 
- Promover espírito de equipa; 
- Satisfazer as necessidades básicas 
de alimentação; 

Diariamente; - Jovens; 
- Auxiliares de 
Ação Educativa; 
- Cozinheira; 
- Ajudante de 
Cozinha; 
- Equipa 
Técnica; 

Tratamento de 
Roupas; 

- Aprender a cuidar da roupa; 
- Promover a autonomia e a 
responsabilidade; 
- Satisfazer as necessidades básicas 
de limpeza da roupa dos jovens; 

Diariamente; - Jovens; 
- Auxiliares de 
Ação Educativa; 
- Funcionária da 
Lavandaria; 
- Equipa 
Técnica; 

Economia 
Doméstica; 

- Adquirir competências ao nível do 
quotidiano doméstico, prepara 
refeições, realizar tarefas domésticas, 
gestão doméstica; 
- Preparar a autonomia pessoal; 

Diariamente; - Jovens; 
- Auxiliares de 
Ação Educativa; 
- Equipa 
Técnica; 

Atividades Objetivos Calendarização Intervenientes 

- Valor educativo 
da mesada; 

Pretendemos ensinar aos jovens o 

quão difícil é ganhar dinheiro, ter 

controlo sobre os impulsos de 

consumo, a importância de poupar e, 

sobretudo, dotar o menor de uma 

maior responsabilidade; 

 

Mensalmente; - Jovens; 
- Equipa 
Técnica; 

 

Atividades Desportivas 
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As atividades desportivas serão realizadas de acordo com os gostos de cada jovem e enquadradas 

dentro de cada projeto de vida. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Paintball; 
- Futebol; 
- Passeios de 
Bicicleta; 
- Futsal; 
- Hip – Hop; 
- Ginástica; 
Atividades rítmicas 
e expressivas; 
- Natação. 

- Promover o contato com a natureza; 
- Estimular a prática desportiva; 
- Adquirir rotinas e hábitos saudáveis; 
- Interiorizar regras e cumprir normas; 
Adquirir hábitos de cidadania; 
- Prevenir doenças; 

Atividades 
semanais de 
acordo com a 
estação do ano e 
calendarização 
das entidades 
parceiras; 

- Câmara 
Municipal de 
Castelo de 
Paiva; 
- Pavilhão da 
Raiva; 
- CSSM – 
Sardoura; 
- Escola E/B 2/3 
do Couto 
Mineiro do 
Pejão; 
- Voluntários; 
- Futsal de 
Bairros. 
 

 

Para 2016 pretendemos continuar com a parceria com a Câmara Municipal de Castelo de Paiva 

na utilização do pavilhão da Raiva às quartas-feiras, das 17h às 18h. Com esta atividade pretendemos 

promover a cooperação e a prática desportiva dos jovens. 

 

Atividades Culturais 

As atividades culturais são fundamentais para o bem-estar emocional dos jovens, desenvolvimento 

cultural, aquisição de hábitos de ocupação de tempos livres e descoberta de novas oportunidades para 

construírem os seus projetos de vida. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Teatro; 
- Cinema; 
- Concertos; 
- Museu; 

- Promover a autoestima; 
- Estimular as competências Sociais e 
Cognitivas; 
- Promover o espírito de grupo; 

De acordo com a 
agenda cultural 
existente na 
região; 

- Câmara 
Municipal de 
Castelo de 
Paiva; 
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- Atividades de 
rua; 
- Biblioteca; 
- Feiras; 
- Exposições; 

- Promover a inserção na 
comunidade; 
-Criar gosto pela leitura e estimular as 
competências cognitivas; 
- Adquirir novos conhecimentos para 
a construção dos seus projetos de 
vida; 
- Adquirir bons hábitos de ocupação 
de tempos livres; 

- Biblioteca 
Municipal de 
Castelo de Paiva 
- CSSM – 
Sardoura; 
- Outras que ao 
longo do ano 
promovam 
atividades em 
todo o Distrito; 
 

 

Atividades Religiosas 

De acordo com as preferências e as opções religiosas, os jovens estão inscritos em várias atividades 

religiosas. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Catequese da 
Infância e 
Adolescência; 

- Contribuir para o equilíbrio 
emocional e espiritual; 
- Interiorizar o sentido verdadeiro da 
amizade; 
 
 

- Semanalmente e 
sempre que 
possível; 

- Paróquia de 
Oliveira do Arda; 
- Catequese 
Paroquial;  
 

 

 

 

Outras Atividades 

Ao ocupar os tempos livres dos jovens, todas as atividades contribuirão para o seu desenvolvimento 

enquanto pessoas. É fundamental que estes jovens participem em atividades sociais e culturais para 

além das rotinas do dia-a-dia. 

Áreas Objetivos Calendarização Parcerias 

- Viola; 
- Karaoke; 

- Fomentar o espirito de grupo; 
- Aquisição de novos conhecimentos; 

- Diariamente ou 
conforme plano 

- Camara 
Municipal; 
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- Expressão 
Dramática; 
- Culinária; 
- Doçaria; 
- Trabalhos 
manuais; 
- Decoração e 
embelezamento 
dos quartos e 
espaços comuns, 
de eventos 
festivos, na 
instituição; 
- Adquirir 
competências 
para novas 
tecnologias; 
- Praia/Piscinas; 
- Festas temáticas. 

- Conhecer algumas técnicas de 
expressão plástica; 
- Fortalecer as relações de amizade; 
- Proporcionar momento de convívio; 
- Desenvolver o espirito crítico e a 
autoestima; 
- Desenvolver o espirito de entre 
ajuda; 
- Adequar o comportamento ao local 
onde se encontram; 
- Aprender a receber pessoas; 
- Aprender a organizar eventos; 
- Aprender etiqueta e boas maneiras. 
 

de atividades 
semanal; 

- Outras que ao 
longo do ano 
promovam 
atividades em 
todo o Distrito; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Objetivos Calendarização Gastos Parcerias 

Comemoração dos 
aniversários; 

- Promover um ambiente 
familiar onde esteja 
presente o convívio e a 
valorização do menor; 

- A quando do 
aniversário dos 
jovens; 

20€ por 
aniversário; 
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Confeção de 
doçaria; 

- Vender a doçaria num 
estabelecimento da 
comunidade com o 
objetivo de adquirir um 
Bilhar; 

Semanalmente; 30 € Anuais; Salões de 
cabeleireiro 
da 
comunidade 

Workshop de 
Trabalhos Manuais 
em Pneus 

- Proporcionar momentos 
de diversão e lazer; 

Mensalmente; 
 

Material de 
desgaste e 
outros; 

 

Workshop em 
Comida Gourmet; 

- Proporcionar momentos 
de diversão e lazer; 

  O Comercial 
no Palácio da 
Bolsa 

Workshop  - Início de contacto com 
os oradores e delinear 
estratégias para 
organização do mesmo; 

Janeiro 50€  

- Ceia de Reis - Desenvolver o interesse 
pelas tradições histórico – 
culturais; 
- Proporcionar momentos 
de diversão e lazer; 

06 de Janeiro Material de 
desgaste e 
outros; 

 

- Carnaval - Desenvolver o interesse 
pelas tradições histórico- 
culturais; 
- Proporcionar momentos 
de diversão e laser; 
- Promover competências 
no âmbito da criatividade, 
expressão plástica e 
artística. 

09 de Fevereiro Fantasias; 
Material de 
desgaste e 
outros; 

 

- Dia da Amizade - Promover a Relação 
Interpessoal 

14 de Fevereiro Material de 
desgaste; 

 

- Elaboração de 
um cabaz de 
Páscoa; 

- Angariar fundos para a 
instituição; 

Março; 40€;  

Atividades Objetivos Calendarização Gastos Parcerias 

 
 

    

- Realização de 
Workshop/palestr
a; 

- Angariar fundos de 
forma a promover uma 
melhoria na qualidade de 
vida dos jovens; 

Finalizar a 
Preparação em 
Março irá 
decorrer em Abril; 

700€; Entidades a 
Definir; 
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- Organização do 
desfile de moda; 

- Contactar entidades do 
concelho; 

Março; 25€; ACI e Câmara 
de Castelo de 
Paiva; 
 

- Aniversário da 
Queda da Ponte 
Hintze Ribeiro;  

- Missa e homenagem às 
Vitimas Queda da Ponte 
Hintze Ribeiro 

4 de Março 850€ Câmara de 
Castelo de 
Paiva; 

- Desfile de moda 
– em articulação 
com várias lojas de 
roupa da 
comunidade, 
cabeleireiros e 
escola, pretende-
se realizar um 
desfile de moda; 

- Contactar com o mundo 
da moda; 
- Inserir os menores na 
comunidade; 

Maio; 325€; 
 
 
 
 
 

ACI e Câmara 
de Castelo de 
Paiva; 

- Comemoração 
do Dia Mundial da 
Criança – lanche 
convívio; 

- Assinalar a data festiva; Junho; 50€;  

-Comemoração do 
Dia de S. João; 

- Assinalar a data festiva; 
- Comemoração do Dia do 
Sócio com atividades 
desportivas 

26 de Junho; 1000€; Câmara de 
Castelo de 
Paiva; 

I Caminhada 
Solidária e Mega 
Aula de Zumba 

- Promover o convívio e a 
distração positiva; 
- Promover a Relação 
Interpessoal 

Junho  Câmara de 
Castelo de 
Paiva; 
- Professora 
Adriana; 

- II Encontro Inter 
Institucional 

- Promover a Relação 
Interpessoal 

29 de Junho 100€; Câmara de 
Castelo de 
Paiva; 
Castiss; 
Obra de Frei 
Gil; 

- Saída à praia, 
piscina e rio; 

- Promover o convívio e a 
distração positiva; 

A calendarizar 
conforme plano 
mensal de 
atividades; 
 

100€;  

Atividades Objetivos Calendarização Gastos Parcerias 

- IV Roteiro da 
Francesinha; 

- Angariar fundos para a 
instituição; 

Junho; 50€; Restaurantes 
do concelho 

http://afvter.org/
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de Castelo de 
Paiva; 

- Encerramento do 
IV Roteiro da 
Francesinha; 

- Angariar fundos para a 
instituição; 

Agosto; Prevê-se 
ganho de 
750€; 

 

- Regresso às 
aulas; 

 - Promover a 
responsabilidade na 
organização da vida 
escolar; 
- Preparar os materiais 
escolares; 
- Estimular a capacidade 
organizativa individual das 
crianças/jovens; 
- Fomentar competências 
pessoais tais como, 
autonomia e 
responsabilidade; 
 
 

Setembro; 100€;  

- Halloween - Dinamizar o dia do 
Halloween; 
- Proporcionar momentos 
de diversão e de lazer; 
- Desenvolver 
capacidades no domínio 
das expressões plásticas; 

31 de Outubro; Material de 
desgaste e 
outros; 

 

- S. Martinho - Dinamizar o dia de S. 
Martinho; 
- Proporcionar momentos 
de diversão e lazer; 
- Desenvolver o interesse 
pelas tradições culturais; 

15 de Novembro Material de 
desgaste; 
Provérbios 
e adivinhas; 
Castanhas; 
Jogos. 

 

- Dia do não 
fumador 

- Informar e 
consciencializar os jovens 
para a problemática; 
- Esclarecer dúvidas 
acerca do tema; 

17 de Novembro Material de 
desgaste;  
Data Show; 

 

 
 
 
 

    

Atividades Objetivos Calendarização Gastos Parcerias 
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- Dia Mundial 
Contra a Sida; 

- Informar e 
consciencializar os jovens 
para a problemática; 
- Esclarecer dúvidas 
acerca do tema; 

1 de Dezembro Filme  

- Dia do Deficiente - Promover o contacto 
com realidades 
diferentes; 
- Consciencializar para a 
importância do respeito 
pelo outro; 

3 de Dezembro Material de 
desgaste; 

 

- Jantar de Natal 
com sócios e 
comunidade; 

- Angariar fundos para a 
instituição; 

Dezembro; 1000€;  

 - Jantar com os 
menores, Direção, 
funcionários e 
voluntários. 

- Promover a proximidade 
e o convívio. 

Dezembro. 100€.  

 

V.  

Plano de Formação para Funcionários da CA 

A CA considera fundamental a necessidade de promover o desenvolvimento de competências 

indispensáveis para um desempenho adequado de funções junto dos jovens institucionalizados. 

Afigurou-se de maior importância o desenvolvimento de um plano de formação para todos os 

funcionários, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente organizacional, 

educativo e social da instituição. 

O presente Plano de Formação, elaborado para a Casa de Acolhimento (CA), destina-se a ser 

concretizado durante o ano de 2016.  

Numa época em que a capacidade de adaptação à mudança continua a ser, cada vez mais, uma 

componente essencial do sucesso, levar em consideração as necessidades dos colaboradores, 

alinhadas com os objetivos da organização, é mais do que desejável – é fundamental para alcançar 

níveis adequados de eficácia, qualidade e eficiência compatíveis com os desafios com que diariamente 

os colaboradores se confrontam.  

http://afvter.org/
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Deste modo, é preciso ter presente que a Formação deve ser encarada como fazendo parte de um 

processo de transformação, tendo sempre em vista a melhoria contínua, processo esse que só é 

possível se contar com o empenhamento de todos. 

Não menos importante, sobretudo nos tempos exigentes com que a Casa de Acolhimento e os seus 

colaboradores se confrontam, é o contributo da formação para a motivação das equipas, afinal 

instrumento quase único ao dispor dos dirigentes para assinalar a sua aposta nas pessoas.  

 

 

Objetivos 

 Promover a atualização e qualificação dos recursos humanos da CA através da organização de 

ações formativas a nível interno, quer da sua participação em formações externas; 

 Desenvolver competências a nível pessoal, social e profissional dos colaboradores; 

 Promover o apoio e acompanhamento dos colaboradores. 

 

Pretende-se, fundamentalmente que todos os funcionários estejam atualizados no que diz respeito á 

intervenção diária com os jovens, prevenindo-se riscos e promovendo as boas práticas. 

 

Procuraremos junto das entidades formadoras e faremos formação interna, nas seguintes áreas:  

 

Unidade 

Orgânica/Equipa 
Designação Entidade 

N.º de 

Formando

s 

Carga 

Horária 

Encargo 

Estimado1 
Observações 

- Serviços Gerais; 
- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa 

Relações 
Interpessoais e 
Trabalho de 
Equipa 

AFVTER 20 4h  - A formação 
será dividida 
em dois 
momentos. 
Fevereiro 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica 

Estratégias para 
Lidar com o 
Stress e 

AFVTER 14 2h  Março 

                                                           
1 Nas formações internas o custo previsto é de 100€, no que se refere a externas não é possível prever os custos 

associados. 
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Técnicas de 
Relaxamento 

Unidade 

Orgânica/Equipa 
Designação Entidade 

N.º de 

Formando

s 

Carga 

Horária 

Encargo 

Estimado2 
Observações 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica 

Gestão de 
Conflitos 

AFVTER 14 4h  - A formação 
será dividida 
em dois 
momentos. 
Abril 

- Equipa Educativa Sinais de Alerta 
indicadores de 
Problemática 

AFVTER 10 4h  - A formação 
será dividida 
em dois 
momentos. 
Abril 

- Equipa Educativa Intervenção em 
Crise 

AFVTER 10 2h  Maio 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa 

Técnica de 
Defesa 

Entidade 
Externa 

14 4h  Junho 

- Equipa Educativa O Cuidador 
Otimista 

CDSS 
Aveiro 

10 3h  Janeiro 

- Equipa Educativa Desgaste 
Profissional/ 
Trabalho de 
Equipa 

CDSS 
Aveiro 

10 3h  Janeiro 

- Serviços Gerais; 
- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora técnica; 

Tertúlia com 
Tema a Definir 

AFVTER Aberto à 
Comunida
de 

6h  - A agendar 
oportunament
e 

- Equipa Técnica; 
- Diretora técnica; 

Gestão de 
Papeis, funções 
e autoridade 

Entidade 
Externa 

5 8h  Junho 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora técnica; 

Gestão 
Terapêutica 

AFVTER 14 4h  - A formação 
será dividida 
em dois 
momentos. 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
 

Educador de 
Referência e 
relações de 
vinculação 

AFVTER 14 2h  Junho 

                                                           
2 Nas formações internas o custo previsto é de 100€, no que se refere a externas não é possível prever os custos 

associados. 

http://afvter.org/


                  associação  
                    de familiares das vítimas da tragédia de entre-os-rios 
                 
        

                                     

 
 

Resposta Social 
Casa de Acolhimento 

   “Crescer a Cores” 
Av. Jean Tyssen, União de Fregusias de Raiva, Pedorido e Paraiso,  4550-577- Castelo de Paiva 

Tel. 255766944   | 910543699 | Fax: 255766955 | http://afvter.org | Email:  afvter.dir@gmail.com  | cat.cresceracores@gmail.com 

Instituição Particular de Solidariedade Social 
Pessoa Coletiva De Utilidade Pública 

Registo nº 30/04 Livro Nº 10 da ASS. 

    NIF:506000915 

29 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica. 

Modelos 
Terapêuticos 
Residenciais 

CDSS de 
Aveiro 

15 
 
 
 
 
 

8h  Março 

Unidade 

Orgânica/Equipa 
Designação Entidade 

N.º de 

Formandos 

Carga 

Horária 

Encargo 

Estimado3 
Observações 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica. 

Gestão de 
Modelos 
desafiantes 

AFVTER 15 2h  Julho 

- Equipa Técnica; 
- Diretora Técnica; 

Construção de 
Programa 
Terapêutico 

CDSS de 
Aveiro 

5 5h  Abril 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
 

Comunicação 
na Intervenção 
com o jovem 
e/ou Família 

AFVTER 14 2h  Agosto 

- Equipa Técnica; 
- Diretora Técnica;  

Alterações à Lei 
de P.P e Lei 
Tutelar Civil 

Entidade 
Externa 

5 2h  Setembro 

- Cozinheiros; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica. 

Técnicas de 
Manutenção e 
conservação de 
Alimentos 
(HACCP) 

AFVTER/ 
Inovador
a 

13 2h  Maio 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica. 

Síndrome de 
Burnout 

AFVTER 15 2h  Agosto 

- Equipa Técnica; 
- Equipa Educativa; 
- Diretora Técnica. 

Técnicas 
básicas de 
Primeiros 
Socorros 

AFVTER 15 2h  Janeiro 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Nas formações internas o custo previsto é de 100€, no que se refere a externas não é possível prever os custos 

associados. 
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Avaliação da Formação  

Naturalmente, faz parte do processo de formação a respetiva avaliação, que constitui um 

instrumento estratégico essencial, sem o qual não é possível:  

 Regular o próprio processo;  

 Medir os resultados alcançados;  

 Desenvolver e melhorar continuamente.  

 

A avaliação permite:  

 Determinar a eficiência e a eficácia das componentes da intervenção formativa;  

 Aferir impactos ao nível de desempenhos individuais e organizacionais;  

 Determinar a continuidade, a redução, o desenvolvimento ou a eliminação de determinadas 

práticas de formação.  

 

VI. Meios Disponíveis 

Para o cumprimento dos objetivos previstos no Plano de Atividades da Casa de acolhimento “Crescer 

a Cores”, para o ano de 2016 e para uma boa execução de atividades necessitaremos de executar 

algumas despesas. O presente orçamento, 4920.00 euros, não é estanque na medida em que os 

preços/valores poderão ser alterados. Teremos que ter presente que algumas atividades têm despesas 

mas ao mesmo tempo têm como objetivo a angariação de fundos, desta forma, suprindo as despesas 

e obtendo ganhos. 
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Orçamento 2016 
 

A estrutura deste orçamento para o ano de 2016 obedece a uma estrutura adotada e 

exigida pela segurança social. 

Relativamente ao exercício de 2016 em questão prevê-se um resultado negativo no 

montante de 580,88 € que se resume à diferença entre custos e proveitos. 

 

Explanação Rubricas 

 

Relativamente aos proveitos foram consideradas as seguintes rubricas: 

 

 Prestações da Segurança Social – refere-se à comparticipação CAT 

  

 Quotas dos associados – previsão de recebimento de quotas dos associados 

 

 Donativos e doações – valor previsto de donativos que a AFVTER irá receber 

 

 

Relativamente a custos foram contempladas as seguintes rubricas: 

 

 Custos dos géneros alimentares – custo com a compra dos produtos alimentares e outros 

para a confeção alimentar 

 

 Custos com pessoal – inclui salários, encargos sociais, seguro acidentes trabalho, despesas 

de medicina laboral e higiene e segurança no trabalho. 

 

 Serviços especializados – inclui despesas com TOC, manutenção, inspeção de viaturas, 

implementação de sistema de gestão da qualidade, construção e alojamento de um novo 

site, elaboração de projeto de arquitetura para obras, etc. 

 

 Materiais – inclui essencialmente despesas de economato e de funcionamento 

administrativo 

 

 Energia e Fluidos – inclui despesas com eletricidade, combustíveis de viaturas, 

combustíveis de aquecimento e gás. 

 

 Despesas deslocação – inclui as despesas de deslocação com as atividades da AFVTER. 

 

  Serviços diversos – inclui despesas de comunicações, seguros, artigos de limpeza e 

higiene, etc. 

 

 Amortizações e depreciações – inclui os valores de amortizações e depreciação dos 

equipamentos e instalações correntes, acrescidos das novas amortizações com a aquisição 

de um novo edifício e com as obras no CAT. 

 

http://www.afvtentreosrios.pt/
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 Gastos e perdas financeiros – inclui os custos com juros e despesas bancárias. 

 

 

 

Orçamento em valores 

 

Rendimentos previstos 

 

A AFVTER prevê obter os seguintes rendimentos para 2016: 

 

 Prestações da Segurança Social 324.000,00 € 

 Quotas dos associados      1.050,00 € 

 Donativos e doações     25.000,00 € 

 

Proveitos totais:   350.050,00 € 

 

 

Custos Previstos 

 

A AFVTER prevê suportar os seguintes gastos para 2016: 

 

 Custos dos géneros alimentares   12.750,00 € 

 Custos com pessoal   270.540,88 € 

 Serviços especializados    12.390,00 € 

 Materiais        5.750,00 € 

 Energia e Fluidos     14.300,00 € 

 Despesas deslocação      2.000,00 € 

 Serviços diversos       8.900,00 € 

 Amortizações e depreciações   20.500,00 € 

 Gastos e perdas financeiros      2.750,00 € 

 Outros custos extraordinários        750,00 € 

 

Custos totais:    350.630,88 €  
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Contas de exploração previsionais de 2016 

 

 

Designação Valor Previsional 2016 

Segurança Social 324.000,00 € 

Quotas dos associados 1.050,00 € 

Donativos 25.000,00 € 

    

Custo Mercadorias Vendidas 12.750,00 € 

Custos com pessoal 270.540,88 € 

Serviços especializados 12.390,00 € 

Materiais 5.750,00 € 

Energia e fluidos 14.300,00 € 

Despesas deslocação 2.000,00 € 

Serviços diversos 8.900,00 € 

    

Resultado operacional 23.419,12 € 

    

Custos de financiamento 2.750,00 € 

Amortizações 20.500,00 € 

Custos e perdas extraordinários 750,00 € 

Resultado antes de imposto -580,88 € 

    

Imposto sobre o rendimento 0,00 € 

    

Resultado líquido -580,88 € 
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Custos com pessoal previsional 2016 

 

 

Designação Valor Previsional 2016 

Salários funcionários 215.024,20 € 

Segurança social 46.356,68 € 

Subsídios alimentação 6.160,00 € 

Outros encargos 3.000,00 € 

Total 270.540,88 € 
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Parecer do Concelho Fiscal ao Orçamento e Plano de Atividades 

para o ano de 2016. 

 

Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, pelas 20 

horas na sede da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia 

de Entre-os-Rios, sita em Av. Jean Tyssen, União de Freguesias de 

Raiva, Pedorido e Paraíso – Castelo de Paiva, nos termos do 

estatutariamente estabelecido, reuniu o Concelho Fiscal com objectivo 

de dar o seu parecer ao Orçamento e Plano de Actividades para o ano 

de 2016. 

Começou por fazer uma leitura e uma análise detalhada dos 

documentos apresentados para o efeito, pela Direcção da Associação 

dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios: 

 Contas de Exploração Previsional – Proveitos e Ganhos, Custos e 

Perdas e respetivas demonstrações previsionais; 

 Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos; 

 Plano de Atividades. 

Depois de feita a analise detalhada dos respetivos documentos, o 

Concelho Fiscal, dá o seu parecer favorável. 

Tendo em conta a situação apresentada, propomos à Assembleia – 

Geral da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-

os-Rios, a Aprovação do Orçamento e Plano de atividades para o ano 

de 2016. 

 

 

Oliveira do Arda, 12 de Novembro de 2015. 
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