
2
0
1
4

RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA 2014



AFVTER – Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário “Crescer a Cores” 

Oliveira do Arda 

4550-577- Raiva – Castelo de Paiva 

Pessoa coletiva nº 506 000 915 

 

CONTAS DO ANO DE 2014 

- 1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAS 

2014 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFVTER – Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário “Crescer a Cores” 

Oliveira do Arda 

4550-577- Raiva – Castelo de Paiva 

Pessoa coletiva nº 506 000 915 

 

CONTAS DO ANO DE 2014 

- 2 -  

 

 

 

 

 

CONTAS – Ano 2014 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO de 2014 

 

 

 

 

Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos submete-

se à apreciação da Assembleia-geral as Contas referentes ao exercício findo 

em 31 de Dezembro de 2014, da ASSOCIAÇÃO FAMILIARES VITIMAS 

DA TRAGÉDIA DE ENTRE OS RIOS com NIPC 506 000 915 e sede em 

Oliveira do Arda, Freguesia de Raiva e Concelho de Castelo de Paiva. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFVTER – Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário “Crescer a Cores” 

Oliveira do Arda 

4550-577- Raiva – Castelo de Paiva 

Pessoa coletiva nº 506 000 915 

 

CONTAS DO ANO DE 2014 

- 3 -  

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

A- CONTAS 2014 
 

Considerações Gerais, 

 

1.Activo, 

 

2.Passivo; 

 

3.Capital Próprio 

 

4.Proveitos 

 

5.Custos 

 

6.Resultado Líquido do Exercício 

 

7.Perspectivas Futuras 

 

 

 

 

B - ANEXOS 

 

Demonstrações Financeiras 

Parecer do Conselho Fiscal 

Relatório anual de atividades 

 

 

 

 

 

 



AFVTER – Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário “Crescer a Cores” 

Oliveira do Arda 

4550-577- Raiva – Castelo de Paiva 

Pessoa coletiva nº 506 000 915 

 

CONTAS DO ANO DE 2014 

- 4 -  

 

 

 

 

A- CONTAS 

 

Ano de 2014 

 

A contabilidade foi processada informaticamente de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-lei nº 36-A/2011 de 9 de Março.  

 

 

Bases de Contabilização  

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com os custos de 

aquisição. 

 

 

1.ATIVO 

 

Ativo Não Corrente 

 

 

Traduz-se no Ativo Fixo Tangível no valor de 750.717,18€ repartido por edifícios e outras 

construções (629.593,74€), equipamento básico (33.097,60€), equipamento de transporte 

(32.007,65€), equipamento administrativo (17.371,81€), outros ativos fixos tangíveis 

(23.357,31€) e Ativos Intangíveis (despesas relacionadas com a constituição da 

associação) no valor de 6.073,70€. 

 

As amortizações acumulam um valor de 207.827,95€ repartido por depreciações do ativo 

fixo tangível no valor de 201.754,25€ e amortizações ativo intangível no valor de 

6.073,70€. 

 

Ativo Corrente 

 

Existências: mercadorias em armazém para o desenvolvimento dos serviços prestados 

pelo CAT (543,60€). 

 

Dívidas de Terceiros (12.183,22€), englobam as importâncias a receber de terceiros: 

Adiantamento a fornecedores (12.000,00€), Estado e outros entes públicos (46,00€) e 

outras contas a receber (137,22€). 

 

Depósitos Bancários e Caixa (30.516,06€), valor em caixa (390,50€) e depósitos 

bancários (30.125,56€). 
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2.PASSIVO 

 

Passivo Corrente 

 

 

 

Dívidas a Fornecedores (7.971,07€), Financiamentos Obtidos (145.091,17€), Estado e 

outros entes públicos (7.422,25€), Outras contas a pagar (6.292,58€), e Diferimentos 

(35.954,66€) 

 

 

3.CAPITAL PRÓPRIO 

 

 

É constituído pelos Resultados Transitados de exercícios anteriores (77.109,14€) e pelo 

Resultado Liquido do presente exercício (.10.540,40€). 

 

 

 

4.PROVEITOS 

 

 

 

Subsídios à Exploração 

 

Subsídios, no valor de 337.372,44€, atribuídos no âmbito das seguintes atividades: 

 

 Serviço de CAT (314.519,96€) 

 Abonos Familiares (22.852,48€) 

 

 

 

 

 

Outros Rendimentos 
 

Rendimentos Suplementares (15.652,91€) dos quais Quotas (898,35€), Donativos 

(14.754,56€), Rendimentos e Ganhos em Investimentos (935,52 €) e Outros Rendimentos 

(12.204,71€) referem-se ao reconhecimento de valores relacionados com subsídios ao 

investimento. 

 

Juros Obtidos 
Juros obtidos (184,00 €) 
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5.CUSTOS 

 

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

 

Refere-se ao custo das mercadorias consumidas (géneros alimentares) para a prestação 

dos serviços do CAT (12.475,12€) 

 

 

Fornecimento de Serviços Externos 

 

Reportam-se às despesas de funcionamento da AFVTER para desenvolvimento das suas 

valências, como por exemplo, combustíveis, outros fluidos, ferramentas e utensílios de 

desgaste rápido, livros e documentação técnica, material de escritório, rendas e alugueres, 

comunicação, seguros, honorários, contencioso e notariado, conservação (edifício, 

veículos de transporte), materiais didáticos de desgaste rápido, vigilância e segurança, 

encargos com formandos, monitoragem de ações formativas. Apresenta um total de 

41.868,46€ 

 

 

Custos Com o Pessoal 

 

Vencimentos do pessoal afeto à instituição (304.853,10€), respetivos encargos sociais e 

seguros contra acidentes de trabalho (50.296,40€). 

 

 

Amortizações do Exercício 

 

Calculadas sobre os valores de custo, segundo o método das quotas constantes de acordo 

com o período de vida útil estimado dos bens do ativo imobilizado e de respeito pelo 

Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro que regula o regime de 

reintegrações e amortizações, apresentando um valor de 14.176,53€.   

 

 

Outros Gastos e Perdas 

 

Refere-se essencialmente ao valor dos Impostos indiretos e taxas (336,37€) 

 

 

 

Gastos e Perdas de Financiamento 
 

Juros e outras despesas bancárias suportadas no valor de 3.177,40€ (juros, comissões, 

requisição livros cheques, despesas com conta caucionada …) 
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6.RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 

 

No presente exercício económico foi apurado um resultado contabilístico negativo no 

valor de 10.450,40 € (Dez mil quatrocentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos) ao 

qual se propõe uma aplicação em Resultados Transitados. 

 

 

7.PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Continuar apostar na continuidade e reforço das valências assumidas com a Segurança 

Social – CAT – projetos de formação profissional (formação para ativos e 

desempregados) e investir na certificação da qualidade dos serviços a prestar. 

 

 

Desta forma, pretendemos contrariar a tendência de desemprego que a região apresenta, 

bem como, despoletar a inserção social quer profissional dos públicos intervencionados. 

 

 

 

 Oliveira do Arda, ____/____/ 2015. 

 

 

A Direcção 

 

 

O Presidente 

________________________________________________ 

O Vice-presidente 

________________________________________________ 

O Tesoureiro 

________________________________________________ 

O Secretário 

________________________________________________ 

O Vogal 

________________________________________________   
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 Demonstrações Financeiras 

 Parecer do Conselho Fiscal 

 Relatório anual de atividades 



Associação dos Familiares das V.T.Entre-os-Rios
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (modelo para ESNL) UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS 2014 2013
NOTAS PERÍODOS

0Vendas e serviços prestados
0 368 460,33337 372,44Subsídios, doações e legados à exploração

Provisões especificas (aumentos/reduções)
0Variação nos inventários da produção
0Trabalhos para a própria entidade
0 -12 522,83-12 475,12Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
0 -64 197,27-41 868,46Fornecimentos e serviços externos
0 -242 532,77-304 853,10Gastos com o pessoal
0Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)
0Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
0Provisões (aumentos / reduções)
0Outras imparidade (perdas / reversões)
0Aumentos / reduções de justo valor
0 30 942,7928 790,14Outros rendimentos e ganhos
0 -14 321,41-336,37Outros gastos e perdas

65 828,846 629,53Resultado antes de depreciações, gastos de financimento e impostos

0 -23 130,77-14 176,53Gastos / reversões de depreciação e de amortização

42 698,07-7 547,00Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

0 184,00Juros e rendimentos similares obtidos
0 -4 944,61-3 177,40Juros e gastos similares suportados

37 753,46-10 540,40Resultados antes de impostos

0Imposto sobre o rendimento do período
37 753,46-10 540,40Resultado líquido do período

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:ISOCUSTOS - Gab.Cont. e Fisc., Lda.                 



Associação dos Familiares das V.T.Entre-os-Rios
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (modelo para ESNL) UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS 31 DEZ 2014 31 DEZ 2013
NOTAS DATAS

ACTIVOActivo não corrente
0 557 065,76542 889,23Activos fixos tangíveis
0Bens do património histórico e cultural
0Propriedades de investimento
0Activos intangíveis
0 20 000,00Investimentos financeiros
0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

557 065,76562 889,23
Activo corrente

0 562,32543,60Inventários
0Clientes
0 12 000,0012 000,00Adiantamentos a fornecedores
0 215,7346,00Estado e outros entes públicos
0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
0 137,22Outras contas a receber
0Diferimentos
0Outros activos financeiros
0 52 333,9930 516,06Caixa e depósitos bancários

65 112,0443 242,88
622 177,80606 132,11Total do activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

0Fundos
0Excedentes técnicos
0Reservas
0 100 899,5366 568,74Resultados transitados
0Excedentes de revalorização
0 347 372,06Outras variações nos fundos patrimoniais

37 753,46-10 540,40Resultado líquido do período
138 652,99403 400,40Total do fundo de capital

PASSIVOPassivo não corrente
0Provisões
0Provisões especificas
0 18 160,43Financiamentos obtidos
0Outras contas a pagar

18 160,43
Passivo corrente

0 14 348,777 971,07Fornecedores
0Adiantamentos de clientes
0 8 254,017 422,23Estado e outros entes públicos
0Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
0 75 562,43145 091,17Financiamentos obtidos
0 359 576,7735 954,66Diferimentos
0 7 622,406 292,58Outras contas a pagar
0Outros passivos financeiros

465 364,38202 731,71
483 524,81202 731,71Total do passivo
622 177,80606 132,11Total dos fundos patrimoniais e do passivo

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:ISOCUSTOS - Gab.Cont. e Fisc., Lda.                 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

2014 

 

 

1. Centro de Acolhimento Temporário 

 

O CAT Crescer a Cores, valência da AFVTER, visa o acolhimento de 20 crianças e jovens 

em risco, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos, a quem 

foi aplicada uma Medida de Promoção e Proteção "Acolhimento Institucional" (Lei 147/99), 

aplicada pelos tribunais e/ou Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, por um período 

temporário, tendo em vista o regresso à família, amigos próximos, famílias idóneas, adoção 

e autonomia. 

O CAT pretende proporcionar às crianças e jovens acolhidos, condições para um 

desenvolvimento salutar durante o tempo de acolhimento, oferecendo-lhes estruturas de 

vida saudáveis, que permitam a sua educação e bem-estar físico, intelectual, moral e 

emocional. 

Para o desenvolvimento dos serviços e atividades que integram a valência, o CAT conta com 

a Diretora Técnica, uma Equipa Técnica constituída por uma Técnica Superior de Educação 

Social, um Psicólogo e uma Técnica Superior de Serviço Social. Ao nível da Equipa 

Educativa, estão organizadas cinco equipas, cada uma é constituída por duas Auxiliares de 

Ação Educativa que garantem o funcionamento da valência a tempo inteiro, através de 

turnos rotativos. Ao nível dos serviços de apoio ao CAT dispõe de dois Cozinheiros e três 

colaboradores de Serviços Gerais. 
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2. Caracterização do grupo de Jovens acolhidos em 2014 

Os Jovens acolhidos no CAT durante o ano de 2014 caracterizam-se pela 

heterogeneidade no que respeita às faixas etárias conforme a seguinte tabela: 

 

 

 

IDADE Nº DE 

MENORES 

13 1 

15 2 

16 2 

17 1 

 

Tabela 1: Idade dos jovens acolhidos em 2014 

 

Importa referir que dos jovens acolhidos, dois estiveram acolhidos neste CAT num 

curto período de tempo, até que fosse assegurada a sua transferência para Comunidades 

Terapêuticas (Viagem de Volta e Arte). 
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3. Problemáticas na origem do Acolhimento Institucional 

Na generalidade, os jovens acolhidos no CAT demonstraram instabilidade emocional, 

decorrente das situações familiares vivenciadas e que despoletaram o pedido de 

Acolhimento Institucional, nomeadamente, situações de Negligência, Comportamentos 

Aditivos por parte dos progenitores e pelos próprios jovens, Abandono e Absentismo Escolar. 

Na maioria dos casos, os jovens acolhidos vivenciaram mais do que uma das 

problemáticas simultaneamente, sendo de referir que o Absentismo Escolar é a problemática 

que mais se destaca. 

4. Entidades encaminhadoras dos processos das crianças 

Aquando do seu acolhimento no CAT, os jovens e as suas famílias estavam já a ser 

acompanhadas por entidades como as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco e a Segurança Social. Face ao agudizar das situações vivenciadas, considerou-se que 

seria necessário a retirada dos jovens e a sua institucionalização, como forma de as proteger 

das situações de risco.  

5. Intervenção Social com as Famílias 

As famílias dos jovens acolhidos no CAT registam fatores acrescentados de 

disfuncionalidade e perturbação, sendo que a grande maioria dos jovens acolhidos têm 

famílias problemáticas. Famílias que protagonizam situações de séria vulnerabilidade social, 

devido aos baixos níveis educacionais e qualificações profissionais; à residência em 

habitações com ausência de infraestruturas básicas, e em agrupamentos restritivos do ponto 

de vista das relações sociais; ausência das figuras parentais, em virtude do seu historial de 

alcoolismo, toxicodependência e/ou de violência parental, desemprego e prostituição; ao 

divórcio, dificuldades de relação com altos níveis de conflitualidade; os problemas de saúde, 

de ordem física e psicológica; a desvantagem e a privação socioeconómica e cultural, até 

às situações de monoparentalidade (frequentemente, um dos pais está ausente ou sem 

paradeiro conhecido) que se traduzem numa grande dificuldade de educar, escolar e 

socialmente as crianças/jovens. 

No âmbito da intervenção com as famílias é importante considerar o regresso ao 

agregado familiar das crianças acolhidas. Desta forma, durante o período de acolhimento, 

trabalha-se com as famílias no sentido de limitar riscos futuros para estas crianças. 

http://afvter.org/
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As estratégias utilizadas CAT foram:  

 A manutenção de contactos permanentes com as famílias;  

 O envolvimento das famílias em atividades significativas no CAT;  

 O desenvolvimento de Programa de Treino de Competências Parentais;  

 Os contactos regulares com os técnicos dos serviços que intervêm nos processos das 

crianças. 

 

O estabelecimento, manutenção e incremento dos contactos entre as famílias e os 

jovens acolhidos no CAT confrontam dois tipos de obstáculos, nomeadamente: (1) ao nível 

dos pais, que por vezes se desinteressam dos filhos e, mais frequentemente, se sentem 

impotentes para participar no seu quotidiano; culpabilizados pela separação da criança, 

desenvolvem sentimentos de baixa auto-estima e de incapacidade para o exercício da 

função parental; (2) ao nível das autoridades competentes, que restringem ou regulam estes 

contactos no interesse da criança, da sua proteção ou estabilidade da colocação. 

No que concerne aos acontecimentos relativos ao quotidiano das crianças, esses 

foram sendo partilhados com os pais, no sentido do seu envolvimento efetivo na vida dos 

filhos, apesar do pouco interesse de algumas famílias em relação ao desempenho escolar, 

saúde e demais tarefas dos jovens. As famílias que se mostraram colaborantes e 

interessadas foram encaradas como parceiros, e tidas em conta nos assuntos que 

envolvesse os seus filhos. Em alguns casos, os pais foram envolvidos no acompanhamento 

a consultas médicas, e foram convidados a assistir à Festa de Carnaval e de Natal, sempre 

com o devido acompanhamento da Equipa Técnica do CAT. 
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Nos contactos estabelecidos com as famílias, a Equipa Técnica do CAT tratou de 

questões pertinentes ao jovem, assim como o estímulo da manutenção e aprofundamento 

das relações pais-filhos. 

OBJECTIVO GERAL OBJECTIVO 

ESPECIFICO 

METODOLOGIA 

Melhorar e promover a 

qualidade da relação 

parental, procurando 

minimizar as situações de 

risco para a criança, e 

simultaneamente incentivar 

a família para um 

desenvolvimento saudável, 

ajustado e adaptado à 

mesma 

Apetrechar os 

principais cuidadores 

de competências 

através de ações de 

formação parental; 

Promover a aquisição 

de competências 

sociais perspetivando a 

minimização da 

ocorrência de práticas 

associais; 

Aumentar a 

sensibilidade dos 

cuidadores aos sinais 

emitidos pela criança; 

Conhecer e 

desenvolver formas 

alternativas de educar 

a criança e de 

responder às diversas 

situações do 

quotidiano de forma 

adequada; 

Fortalecer o sentimento 

de competência, de 

responsabilidade e de 

autoeficácia no 

desenvolvimento das 

funções parentais 

A metodologia de intervenção do 

Programa de Treino de 

Competências Parentais é 

baseada no modelo Ecológico de 

Avaliação e Intervenção nas 

situações de risco e perigo. Este 

modelo, centrado na criança, 

situa a criança e a família na 

comunidade. 

A aplicação deste modelo 

pressupõe um trabalho em 

parceria com o CAFAP, o CRI 

(Oriental e de Gondomar), a 

Divisão de Habitação da CMG e o 

ISS (Equipa de Acolhimento 

Institucional), com vista à 

intervenção sobre os três 

principais domínios do modelo - 

as necessidades 

desenvolvimentais da criança, as 

competências parentais das 

famílias e os fatores familiares e 

ecológicos - e respetivas 

dimensões 
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Tabela 2 : Programa de Treino de Competências Parentais orientado para as famílias, em 
2014. 

 

6. Visitas de Familiares  

As visitas de familiares na Instituição constituem uma ferramenta complexa, devido 

ao número de jovens em acolhimento, assim como pela intensidade afetiva que mobilizam 

em cada encontro. No entanto, a manutenção e aprofundamento destes contactos são 

centrais, tanto do ponto de vista relacional e familiar, tendo em vista o eventual retorno dos 

jovens à família, como do ponto de vista do seu desenvolvimento psíquico e da sua 

organização mental.  

O contacto regular e os períodos de tempo das visitas, são definidos pelas Entidades 

responsáveis pelos Processos de Promoção e Proteção (Tribunal e CPCJ), bem como, pela 

Instituição tendo em conta a disponibilidade de horários de visita, bem como a 

disponibilidade dos progenitores. Possibilitam-se, desta forma, não só o acompanhamento 

de proximidade e a monitorização da sua interação, como a exposição dos pais a modelos 

adequados de interação com os seus filhos, propiciada pela observação da relação mantida 

entre estes e com supervisão de um elemento da Equipa Técnica da Instituição. 

Durante o ano de 2014, a maioria dos jovens recebeu visitas semanais ou quinzenais 

dos familiares. Em alguns casos, houve autorização por parte das entidades responsáveis 

para que os jovens passassem períodos de férias e fim-de-semana com os pais ou outros 

familiares responsáveis.  

Na realidade, não obstante a evolução das atitudes e mentalidades, as visitas dos 

pais aos filhos institucionalizados continuam a registar uma frequência baixa. A manutenção 

destas situações familiares contribui para prolongar a sua estadia no CAT, especialmente se 

os pais manifestam um interesse mínimo relativamente aos filhos, estabelecendo contactos 

pontuais. 

Estes contactos da família com as crianças/jovens refletem-se nos resultados do seu 

acolhimento, nomeadamente ao nível da autoestima, do desempenho escolar e do equilíbrio 

emocional das mesmas. Neste sentido, são relevantes tanto as frequências dos contactos 

como a sua qualidade. 
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 As práticas de envolvimento, dinamizadas pelo CAT, não se resumem simplesmente 

aos pais, mas sim a todas as outras estruturas interpessoais de suporte e pessoas 

significativas no conjunto da família alargada e dos amigos e da comunidade em geral. 

Em 2014, foram realizadas reuniões e atendimentos individuais com as famílias 

sempre que se afigurou necessário, de modo a recolher informações relativas aos jovens, 

bem como à situação socioeconómica e familiar dos agregados. Estes atendimentos 

decorreram de forma periódica, quer por solicitação da Equipa Técnica do CAT, quer por 

solicitação das próprias famílias. Para efeitos do presente relatório foram contabilizados 

apenas os atendimentos formais, no entanto, nos dias de visitas, decorreram momentos 

informais de diálogo com as famílias, que contribuíram para um conhecimento mais 

aprofundado das mesmas. Realizaram-se igualmente visitas domiciliárias. 

 

7. Atividades Desenvolvidas no CAT 

 

7.1  Atividades Socioeducativas 

Considerando as idades e níveis de escolaridade, todas os jovens acolhidos, em idade 

escolar, foram integrados em estabelecimentos escolares dando-se continuidade aos seus 

percursos escolares e promovendo a sua inclusão na comunidade envolvente. Diariamente, 

após o regresso ao CAT, os jovens são encaminhados para o apoio ao estudo com o objetivo 

de realizar os trabalhos escolares e melhorar as aprendizagens e consolidarem 

conhecimentos. 

No ano de 2014 os jovens acolhidos foram distribuídas pelos seguintes contextos sócio -

educativos: 

- 3 Encaminhamentos para a Escola EB 2/3 de Couto Mineiro; 

- 2 Encaminhamentos para a Escola EB 2/3 de Castelo de Paiva; 

- 1 Encaminhamento para o Centro de Formação Winet; 
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7.2. Atividades Quotidianas 

Os jovens acolhidos no CAT foram inseridos nas rotinas quotidianas do mesmo, 

relacionadas com a promoção de hábitos de higiene e apresentação pessoal, colaboração 

na manutenção dos espaços e hábitos alimentares saudáveis. Deu-se, ainda, continuidade 

ao Projeto de Autonomia para os jovens com idade superior a 15 anos. 

 

     7.3.Actividades Lúdico-Pedagógicas 

No decurso do ano de 2014 foram realizadas atividades lúdico-pedagógicas alusivas às 

diversas festividades vivenciadas durante o ano civil. A planificação dessas atividades teve 

por base as características e preferências  dos jovens, bem como as suas potencialidades 

e necessidades. 

Mês Actividades Objectivos 
Recursos 

materiais 

Ja
n

e
ir

o
 

- Dia de Reis: Leitura de contos e 

histórias alusivas ao tema e 

construção de Coroas 

- Sensibilizar para as 

tradições culturais 

desta época festiva; 

- Promover o 

convívio entre os 

menores. 

 

Material 

reciclável, Livros 

de contos, 

tecidos, cola, 

tesoura, papel e 

tinta. 

- Elaboração de convites para o 

desfile/baile de Carnaval. 

- Organizar o 

evento. 

Cartolinas, 

tintas, cola, 

impressora, 

papel, entre 

outros 

materiais. 

F
e
v
e
re

ir
o

 

- Organização do desfile/baile de 

Carnaval. 

- Fomentar a 

reutilização de 

material inutilizável; 

- Potenciar o 

contacto com o 

mundo da fantasia; 

 - Desenvolver a 

criatividade. 

Cartolinas, 

marcadores, 

cola, tesouras e 

papel variado. 
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- Elaboração de um cabaz de Páscoa. 
- Angariar fundos 

para a instituição. 

Cesto e bens 

para o cabaz. 

 “As profissões” – o cabeleireiro; 

- Contactar com a 

profissão de 

cabeleireiro; 

 

M
a
rç

o
 

- Baile de Carnaval/Concurso de 

mascarados  

- Promover a 

inserção das crianças 

e jovens na 

comunidade; 

- Promover as 

relações 

interpessoais; 

- Fomentar e 

sensibilizar as 

crianças para a 

quadra do Entrudo; 

- Angariar fundos 

para a resposta 

social CAT; 

Material 

reutilizável, 

tesouras, 

canetas, tintas… 

- Realização de Workshop 

“Alienação Parental”  

Angariar fundos de 

forma a promover 

uma melhoria na 

qualidade de vida de 

dos menores 

Recursos 

humanos, e 

viatura para 

deslocações 

possíveis 

- Organização do desfile de moda 

- Contactar 

entidades do 

concelho; 

Transporte e 

telefone 

A
b

ri
l - Confeção de doces tradicionais da 

Páscoa. 

- Fomentar o 

manuseamento de 

utensílios de cozinha; 

- Desenvolver o 

gosto pelas tradições 

alusivas á época 

festiva. 

Ingredientes 

necessários à 

confeção dos 

doces. 

M
a
io

  

- 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. 

Roupas e 

material de 

cabeleireiro. 
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Ju
n

h
o

 

- Comemoração do Dia Mundial da 

Criança – lanche convívio. 

- Assinalar a data 

festiva. 

Bens 

alimentícios e 

material para as 

atividades 

radicais. 

- Comemoração do Dia de  

S. João. 

- Assinalar a data 

festiva. 

Bens 

alimentícios. 

Ju
lh

o
  

- Saída à praia, piscina e rio. 

- Promover o 

convívio e a 

distração positiva. 

Transporte, 

toalhas de praia, 

protetor solar e 

transporte. 

- Piquenique 

- Promover a 

participação e 

interação dos 

funcionários e 

menores do CAT; 

- Fomentar a 

interação entre 

funcionários e 

menores, em 

contexto de festa; 

- Desenvolver o 

gosto pelas 

atividades ao ar livre.  

Produtos 

alimentares, 

manta… 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

A
g
o

st
o

 

- III Roteiro da Francesinha 
- Angariar fundos 

para a instituição; 

Transporte e 

telefone. 

- Participação em colónia de férias. 

- Promover o 

convívio com 

menores da mesma 

faixa etária. 

 

- Saída à praia, piscina e rio. 

- Promover o 

convívio e a 

distração positiva. 

Transporte, 

toalhas de praia, 

protetor solar e 

transporte. 
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S
e
te

m
b

ro
 

- 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. 

Horários 

escolares e 

material escolar. 

- Encerramento do III Roteiro da 

Francesinha. 

- Angariar fundos 

para a instituição. 

Ingredientes, 

mesas, 

cadeiras… 

- Atividades radicais. 

- Proporcionar 

momentos de 

distração positiva. 

Transporte e 

pagamento das 

atividades. 

O
u

tu
b

ro
 

Concurso de candeeiros de 

abóboras; 

- Assinalar o 

Halloween; 

Abóboras, 

círios, faca… 

- Dia dos Avós – O conto dos avós; 

- Fomentar a partilha 

de experiências 

intergeracionais; 

Livro 

N
o

v
e
m

b
ro

 

- Magusto 
- Assinalar a data 

festiva; 

Bens 

alimentícios e 

bebidas. 
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- Início da elaboração da decoração 

de Natal para o CAT. 

 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Criar um ambiente 

natalício 

- Promover 

sentimentos 

positivos. 

 

Cartões, 

cartolinas, cola, 

fio, tintas, 

tesouras… 

D
e
z
e
m

b
ro

 

- Jantar de Natal com sócios e 

comunidade. 

- Angariar fundos 

para a instituição. 

Ingredientes 

necessários à 

confeção do 

evento. 

- Jantar com os menores, Direção, 

funcionários e voluntários. 

- Promover a 

proximidade e o 

convívio. 

Bens 

alimentícios. 

 

No decurso de 2014, os jovens realizaram outras atividades para ocupação dos tempos 

livres, nomeadamente: 

 Atividades desportivas: saída às piscinas municipais, saída ao pavilhão da Raiva 

para jogar futebol e treinos de futebol; 

 Passeios Pedestres; 

 Clube de Expressões; 

 Visita ao Presépio de S. Paio de Oleiros; 

 A Descoberta dos Sentimentos; 

 Dinâmicas de Grupo (Educação Sexual, Higiene Oral, e Higiene Pessoal); 

 Saída ao Parque de Lazer de Alpendurada; 

 Saída para assistir aos desfiles de Carnaval do Concelho; 

 Saída á Serra de Arouca; 

 Confeção de bolos para venda num salão de cabeleireiro da comunidade; 
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 Saída ao parque radical de Espinho; 

 Saída à Magikland; 

 Saída ao Parque Aquático de Amarante; 

 Saídas aos Viveiros do Paraíso; 

 Convívio Inter - geracional na ARPIP; 

 Integração nas atividades do projeto CLDS do Centro Social de Santa Maria de 

Sardoura; 

 Saída á Escola Rodoviária de Fiães; 

 Saída às romarias do Concelho; 

 Aula de Zumba com a Professora Adriana; 

 Participação no concurso de decoração árvores de Natal; 

 Saída ao Cinema de Penafiel (cinemax) para visualizar o Filme: Os Maretas; 

 Saída ao Centro de Educação Ambiental de Gondomar; 

 Participação no concurso de decoração de rotundas de Natal. 

 

Todas as visitas e atividades anteriormente descritas permitiram aos jovens alargar o seu 

conhecimento do meio envolvente, experienciar novas situações e adquirir novas 

competências, contactar com pessoas e grupos diferenciados, promovendo-se, assim, o 

desenvolvimento de um maior sentido de pertença à comunidade. 

 

7.4. Atividades Terapêuticas e de Apoio Complementar 

No decorrer do ano de 2014, os jovens integrados foram inscritos no Centro de Saúde de 

Oliveira do Arda, no qual foram acompanhados em consultas periódicas pelo respetivo 

médico assistente. 
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Nos casos em que se afigurou necessário, foram realizados encaminhamentos para as 

especialidades de Estomatologia, Oftalmologia; Pedopsiquiatria, Psicologia e Fisioterapia de 

modo a garantir-se um acompanhamento adequado às necessidades dos jovens acolhidos. 

No âmbito da intervenção Psicológica desenvolvida no CAT, realizou-se a avaliação e 

acompanhamento psicológicos de todos os jovens acolhidos. Realizaram-se também 

entrevistas psicológicas com 4 famílias biológicas, no sentido de recolher informações 

pertinentes sobre os jovens, bem como sobre os contextos sócio afetivos e familiares. 

Através da Avaliação Psicológica realizada aos jovens, foram identificadas problemáticas 

tais como: défice cognitivo, instabilidade emocional, défice de atenção e concentração e 

perturbação de comportamento. 

O acompanhamento psicológico realizou-se com periocidade semanal ou quinzenal, de 

acordo com as problemáticas evidenciadas pelos jovens. Deste modo, 5 crianças usufruíram 

de acompanhamento psicológico semanal, 3 crianças usufruiu do mesmo com periodicidade 

quinzenal. Os jovens que foram acompanhados semanal e quinzenalmente manifestaram 

dificuldades que necessitavam de um trabalho mais sistemático, uma vez que a 

probabilidade de regressão seria mais provável caso o acompanhamento decorresse em 

períodos mais espaçados.  

A Intervenção Psicológica, no contexto do CAT, baseou-se na implementação de um 

programa de intervenção.  

O Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social teve como principais objetivos o 

desenvolvimento de competências Pessoais e Sociais, a promoção da comunicação 

interpessoal assertiva, a redução da ocorrência de comportamentos desajustados, a redução 

da impulsividade promovendo a auto - regulação. Tendo em conta as idades dos menores, 

estes foram criados dois grupos. No Grupo 1 (Jovens), ao longo do decorrer do programa, 

foram desenvolvidos 6 módulos: 

 Competências de Comunicação; 

  Competências Interpessoais; 

  Expectativas Futuras/Motivações Humanas; 

  Gestão da Vida Quotidiana; 
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 Autonomia Pessoal; 

 Competências Profissionais; 

 

8.  Intervenção com os profissionais do CAT 

A equipa de profissionais do CAT (Equipa Técnica, Equipa Educativa, Serviços Gerais e 

Serviços de Apoio) desempenha um papel importante na ressocialização dos jovens. Nesse 

sentido, no ano de 2014, manteve-se a intervenção com a Equipa Educativa visando 

incrementar os conhecimentos que possuíam, visto que estas se assumem como cuidadores 

diretos dos jovens acolhidos e mantém com os mesmos uma relação privilegiada. Na 

intervenção privilegiou-se o desenvolvimento das suas competências e conhecimentos, 

aprofundando-os e encontrando, em conjunto, estratégias de ação que se revelam uma mais 

– valia para o trabalho desenvolvido. 

 

Oliveira do Arda, 19 de Março de 2015 

 

A Diretora Técnica 

_________________ 

 

A Equipa Técnica 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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Parecer do Conselho Fiscal ao relatório e contas de gerência 

do ano de 2014 

 

--- Aos doze dias do mês de Março de dois mil e quinze, pelas 

vinte horas na sede da Associação dos Familiares das Vítimas 

da Tragédia de Entre-os-Rios, sita no Lugar de Oliveira do 

Arda, Raiva – Castelo de Paiva, nos termos do art.º 48 dos 

estatutos desta instituição, reuniu o Conselho Fiscal com 

objetivo de dar o seu parecer ao relatório e contas de gerência 

do ano de 2014.---------------------------------------------- 

--- Procedendo à análise e verificação dos documentos 

apresentados para o efeito, pela Direção da Associação dos 

Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios, o Conselho 

Fiscal votou e aprovou por unanimidade, dando assim o seu 

parecer favorável ao relatório e contas de gerência do ano de 

2014.-------------------------------------------------------- 

--- Tendo em conta o relatório, o Conselho Fiscal propõe à 

Assembleia – Geral da Associação dos Familiares das Vítimas da 

Tragédia de Entre-os-Rios, a aprovação do relatório e contas 

de gerência do ano de 2014, as quais apresentam um saldo 

contabilístico negativo no valor de 10.450,40 € (Dez mil 

quatrocentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos) --------- 

 

Oliveira do Arda, 12 de Março de 2015 

 

Assinaturas: 

 

Presidente: 

 _______________________________ 

 

Vice – Presidente: 

 _______________________________ 

 

Secretário Relator: 

________________________________ 
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