RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
EM 2019
Nota Introdutória
Os Estatutos do Centro Social e Paroquial da Pena estabelecem no seu Capítulo VI Artigo
38º (Vigilância do Bispo Diocesano) que esta entidade “sendo pessoa jurídica canónica
autónoma de natureza pública, está sujeita às normas de coordenação, orientação,
vigilância e administração próprias do Direito Canónico entre elas “a apresentação de
contas e do balanço anual das suas atividades”. Toda a equipa educativa mantém o
sentido de participar nas sessões de espiritualidade, bem como estar envolvida no
desenrolar das Formações do Despertar da Fé, presididas pela catequese do Patriarcado
de Lisboa. No cumprimento desta e de outras disposições aplicáveis do Código das
Sociedades Comerciais, a Direção desta IPSS da Igreja Católica procedeu à elaboração
do presente RELATÓRIO E CONTAS DE GESTÃO, referente ao exercício de 2019, que se
distribui pelos anos letivos de 2018-2019 e 2019-2020.
Após o parecer do Conselho Fiscal, este documento será submetido ao Ordinário
Diocesano com vista à respetiva aprovação.

1 - Evolução do CSPP em 2019
No período em questão, no cumprimento dos princípios inspiradores e dos fins e
atividades que prossegue, esta IPSS desenvolveu a sua atividade de cariz marcadamente
social, conforme o presente relatório reflete.
O relacionamento com a Paróquia, com as entidades oficiais de tutela e não só,
nomeadamente em cooperação com a Junta de Freguesia de Arroios e a manutenção
geral das instalações, continuou a ser possível pelo envolvimento de todos, num esforço
conjunto para manter a Instituição e assegurar o seu funcionamento, sem quebra de
qualidade do serviço prestado.
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O acordo de cooperação com a Segurança Social esteve sempre completo nas duas
respostas socias que oferecemos serviços, nomeadamente na valência de Creche com
um total de inscrições de 76 crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os
3 anos. Na valência de Pré-escolar estiveram inscritas 48 crianças, sendo que duas
crianças estão inseridas na plataforma de apoios de intervenção precoce, totalizando
assim as 50 crianças abrangidas no referido acordo.

2 - Atividades desenvolvidas
2.1 – A nível pedagógico
Ao longo do exercício de 2019 foi possível concretizar um conjunto de atividades, com
objetivos bem definidos, dentro da programação efetuada, enquadrando-se com os
Projetos Curriculares de cada sala. Dentro deste entendimento, elencam-se
seguidamente, por ordem cronológica, um conjunto de atividades que foram
desenvolvidas com as crianças que frequentam a Instituição e que se destacam das
atividades curriculares e extracurriculares que marcam o quotidiano do Centro. Algumas
atividades desenvolveram-se no exterior, implicando saída da Instituição, sempre
devidamente programadas e organizadas, fazendo recurso dos serviços prestados por
agentes policiais do projeto “Escola Segura”, sempre que considerado necessário. O
envolvimento das Famílias é uma constante que informa todas as atividades que se
exercem com as crianças.
11 de janeiro


Saída ao Teatro para assistir à peça “A Rapunzel” musical para crianças da sala
Amarela e do Pré-escolar, em cena no Teatro Politeama, em Lisboa, com a
assinatura de Filipe La Féria.

19 de fevereiro


Ida ao Cinema São Jorge para assistir ao Festival Internacional de Cinema Infantil e
Juvenil de Lisboa de 2019, com a participação das crianças da sala Amarela e do
Pré-escolar

1 de março
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As crianças do Pré-escolar participaram no Desfile de Carnaval organizado pela
Junta de Freguesia de Arroios

4 de março


Brincar ao Carnaval, ao longo do dia todas as crianças tiveram oportunidade de vir
mascaradas livremente, dançaram e brincaram no salão e nas respetivas salas

13 de março


As crianças de idade de 18 meses aos 5 anos assistiram no Salão do Centro a um
espetáculo “De Cá Pra Lá”

19 de março


O Dia do Pai foi registado com uma lembrança para entregar aos Pais realizada por
cada criança

Semana da Páscoa


A Páscoa foi preparada com confeção de Folares da Páscoa, presente elaborado
com as crianças para levarem para cada lar familiar.

24 de abril


As crianças do Pré-escolar participaram nas comemorações alusivas ao 25 de abril
numa sessão de cinema insuflável no Jardim do Campo Mártires da Pátria

2 de maio


Festival IndieJúnior 2019 no Cinema São Jorge com a participação das crianças da
Amarela e Pré-escolar

3 de maio


O Dia da Mãe foi registado com uma lembrança realizada pelas crianças para
entregarem às mães

15 de maio


Celebração do Dia Internacional das Famílias – Lanche convívio no Salão partilhado
com todas as famílias com doces e salgados típicos das diferentes nacionalidades
trazidas pelos Pais

24 e 25 de maio
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Preparação do Trono de Stº António. Atividade construída em conjunto com as
Técnicas de Educação e as crianças do Centro para apresentação nos dias 8 e 9 de
junho ao lado da Porta de entrada da Igreja da Nossa Senhora da Pena.

29 de maio


No contexto das comemorações do Dia da Criança as crianças do Pré-escolar
saíram em passeio à Grande Festa da Criança - Oeste Infantil, na Expo Torres
(Torres Vedras), este ano tendo como tema “É tudo a brincar, mas tem tudo o que
o Mundo tem”, que reuniu todas as idades num espaço de diversão e muitas
surpresas.

30 de maio


Passeio ao Oceanário de Lisboa com a participação das crianças da valência de
Creche II

31 de maio


“Consulta da Brincadeira” dinamizada pelo Hospital de Santa Marta envolvendo as
crianças da sala Arco-Íris

3 de junho


Dia Mundial da Criança – celebração em todas as salas num almoço convívio no
terraço

5 de junho


As crianças do Pré-escolar deslocaram-se até à Praia de Santo Amaro de Oeiras
para partilharem de um convívio balnear seguido de um piquenique e tarde de
Jardim/Parque Infantil

8/9 de junho


Igualmente no contexto das Festas da Cidade e na homenagem que, anualmente,
o município faz a Santo António, foi revitalizada a antiga tradição dos Tronos de
Santo António, este ano numa segunda edição. A Instituição, tal como a Paróquia,
inscreveu-se e foi construído e decorado um trono, com grande participação das
crianças, o qual esteve exposto na porta da igreja da Pena na Calçada de Santa Ana,
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sendo fotografado e incluído no roteiro entretanto publicado pelo Museu
Antoniano.

28 de junho


No final do ano, realizou-se no terraço da CSPP um Arraial, festa convívio
organizada pela equipa educativa, com um envolvimento ativo e esforçado de
todos os funcionários do Centro, num empenhamento conjunto para fazer deste
encontro de fim de ano letivo um momento de encontro e são convívio da Direção
e funcionários do Centro com os familiares e amigos das crianças utentes.

15 de outubro


As crianças da valência de Creche II deslocaram-se de autocarro particular para
visitar o Aquário Vasco da Gama

16 de outubro


Dia da Alimentação – Confeção de uma Salada de fruta

11 de novembro


Aproveitando a memória litúrgica de São Martinho realizou-se uma festa convívio
no salão polivalente do CSPP com uma venda solidária de Bolos Caseiros e troca de
roupa de crianças entre as famílias mais carenciadas, foi oportunidade para fazer
uma sensibilização para os valores da solidariedade e partilha.

20 de novembro


Realizou-se uma Festa do Pijama, neste Dia Nacional do Pijama, que é sempre uma
oportunidade de diversão e alegria, quebrando a rotina do quotidiano da
Instituição. As crianças vieram para a escola de pijama para criarem sensibilidade
à importância de todos terem um lar.

29 de novembro


As crianças da valência do Pré-escolar participaram num evento organizado pela
Faculdade de Medica – “Hospital dos Pequeninos”, nas instalações da cantiga da
Faculdade em frente ao Hospital de Santa Maria.
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11 de dezembro


Festa de Natal da sala Berçário e Rosa na respetiva sala com um lanche/convívio
partilhado entre as famílias. As crianças fizeram uma pequena lembrança para
entregar às famílias com a imagem da “Sagrada Família” e cada criança recebeu
um presente de Natal.

12 de dezembro


Festa de Natal da sala Vermelha e valência de Creche II no salão polivalente do
CSPP, seguido de um lanche nas respetivas salas, procurando transmitir uma
mensagem consonante com o ideário cristão da Instituição: a necessidade de que
a fraternidade, o amor pelo próximo, a fé na “novidade” que a vinda do Menino
Jesus trás à nossa vida. As crianças fizeram uma pequena lembrança para entregar
às famílias com a imagem da “Sagrada Família” e cada criança recebeu um presente
de Natal.

13 de dezembro


Festa de Natal da valência do Pré-escolar no salão polivalente do CSPP, seguido de
um lanche nas respetivas salas, procurando transmitir uma mensagem consonante
com o ideário cristão da Instituição: a necessidade de que a fraternidade, o amor
pelo próximo, a fé na “novidade” que a vinda do Menino Jesus trás à nossa vida. As
crianças fizeram uma pequena lembrança para entregar às famílias com a imagem
da “Sagrada Família” e cada criança recebeu um presente de Natal.

18 de dezembro


Passeio ao “Oceanário” de Lisboa, deslocação de autocarro particular das crianças
da sala Arco-Íris.
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2.2 – A nível de formação promovida
Ao longo do ano letivo 2019 são de destacar as ações de formação constantes do quadro
abaixo, com indicação do nome dos funcionários beneficiários:

Funcionários

Formador - Formação

Designação do curso de formação

Marta Lopes

Patriarcado de Lisboa -4h -6 fev.

Sónia Pedro

Patriarcado de Lisboa -4h -6 fev.

Mariana Peres

Patriarcado de Lisboa -4h -6 fev.

Sílvia Rito

Patriarcado de Lisboa -4h -6 fev.

Susana Castelão

Patriarcado de Lisboa -4h -6 fev.

“Legislação laboral: formação e cessação do
contrato de trabalho”
“Legislação laboral: formação e cessação do
contrato de trabalho”
“Legislação laboral: formação e cessação do
contrato de trabalho”
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O
Sepulcro vazio”
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O
Sepulcro vazio”
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O
Sepulcro vazio”
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O
Sepulcro vazio”
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O
Sepulcro vazio”

Mariana Peres

Solicitude- 3h -22 fev.

“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”

Marta Lopes

Solicitude- 3h -22 fev.

“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”

Paula Silva

Solicitude- 3h -22 fev.

“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”

Sónia Pedro

Solicitude- 3h -22 fev.
Solicitude- 3h -22 fev.
Solicitude- 3h -22 fev.
Solicitude- 3h -22 fev.

“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”
“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”
“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”
“ GCPD, da teoria à prática : uma Proposta”

Paula Silva

Fundação Maria Ulrich-10h

“ Ética de Cuidar”

Maria Alexandrina
Vieira

Fundação Maria Ulrich-10h

“ Ética de Cuidar”

Helena de Carvalho

Fundação Maria Ulrich-10h

“ Ética de Cuidar”

Marta Bondoso

Fundação Maria Ulrich-10h

“ Ética de Cuidar”

Mara Marques

Fundação Maria Ulrich-10 h

“ Ética de Cuidar”

Lara Maurício
Cátia Nunes
Vanda Albuquerque

Susana Castelão
Vanda Albuquerque
Cátia Nunes

Solicitude- 3h- 25 jan.
Solicitude- 3h - 25 jan.
Solicitude- 3h - 25 jan.
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Cátia Nunes

Hospital Dona Estefânia-2h -18 fev.

“O sono na infância”

Mariana Peres

Hospital Dona Estefânia-2h -18 fev.

“O sono na infância”

Cátia Gonçalves

Hospital Dona Estefânia-2h -18 fev.

“O sono na infância”

Sónia Pedro

Hospital Dona Estefânia-2h-18 fev.

“O sono na infância”

Marta Lopes

Hospital Dona Estefânia-2h -18 fev.
Hospital Dona Estefânia-2h- 18 março

“O sono na infância”
“Espetro do autismo”

Margaria Baptista
Sónia Pedro
Susana Castelão
Sílvia Rito
Susana Castelão
Cátia Nunes
Marta Lopes
Sílvia Rito
Susana Castelão
Ana Cristina Nunes
Raquel Silva
Mariana Peres
Sílvia Rito
Susana Castelão
Cátia Nunes
Susana Castelão
Sílvia Rito
Marta Lopes
Marta Lopes
Ana Nunes
Raquel Silva
Lara Maurício
Sónia Pedro
Marta Lopes
Cátia Nunes
Ana Nunes

Hospital Dona Estefânia-2h- 18 março
Hospital Dona Estefânia-2h- 18 março
Patriarcado de Lisboa- 4h-22 março
Patriarcado de Lisboa- 4h-22 março
Patriarcado de Lisboa- 4h-22 março

“Espetro do autismo”
“Espetro do autismo”
“Ide em Missão ao encontro do irmão”
“Ide em Missão ao encontro do irmão”
“Ide em Missão ao encontro do irmão”
“ A intervenção precoce nos primeiros anos de
Fundação Maria Ulrich -2h-25 marco
vida”
“ A intervenção precoce nos primeiros anos de
Fundação Maria Ulrich-2h-25 marco
vida”
“ A intervenção precoce nos primeiros anos de
Fundação Maria Ulrich-2h-25 marco
vida”
“ A intervenção precoce nos primeiros anos de
Fundação Maria Ulrich-2h-25 marco
vida”
“ A intervenção precoce nos primeiros anos de
Fundação Maria Ulrich- 2h-25 marco
vida”
Câmara Municipal de Loures-7h-29 março “ Aprendizagem, Diferenciação, Inclusão”
Câmara Municipal de Loures-7h-29 março “ Aprendizagem, Diferenciação, Inclusão”
Câmara Municipal de Loures 7h-29 março “ Aprendizagem, Diferenciação, Inclusão”
Santa Casa da Misericórdia- 8h-11 abril
“Sinergias”
Santa Casa da Misericórdia- 8h-11 abril
“ Sinergias”
Santa Casa da Misericórdia- 8h-11 abril
“Sinergias”
Santa Casa da Misericórdia- 8h-11 abril
“Sinergias”
Hospital Dona Estefânia-2h -15 Abril
“A agressividade na primeira infância”
Hospital Dona Estefânia-2h -15 Abril
“A agressividade na primeira infância”
Hospital Dona Estefânia-2h -15 Abril
“A agressividade na primeira infância”
Entreajuda-7h – dia 6 de maio
“ Gestão de beneficiários/ Atendimento”
Solicitude- 3h -10 de Maio
“ A Função Terapêutica da Espiritualidade”
Solicitude- 3h -10 de Maio
“ A Função Terapêutica da Espiritualidade”
Solicitude- 3h -10 de Maio
“ A Função Terapêutica da Espiritualidade”
Solicitude- 3h -10 de Maio
“ A Função Terapêutica da Espiritualidade”
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Raquel Silva

Solicitude- 3h -10 de Maio

“ A Função Terapêutica da Espiritualidade”

Marta Lopes

Patriarcado de Lisboa -4h -8 maio

“Jesus, onde estás? – Estou nos teus amigos”

Sónia Pedro

Patriarcado de Lisboa -4h -8 maio

“Jesus, onde estás? – Estou nos teus amigos”

Ana Nunes

Patriarcado de Lisboa -4h -8 maio

“Jesus, onde estás? – Estou nos teus amigos”

Lara Maurício

Patriarcado de Lisboa -4h – 8 maio
Entreajuda-6h – dia 1 e 2 de out.

“Jesus, onde estás? – Estou nos teus amigos”
“ Fiscalidade e Mecenato”

Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro
Tecnifir- 4 h -4 Setembro

“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“Combate a Incêndios e Evacuação”
“ Legislação laboral a abordagem ao código
contributivo ”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”
“Ephathá!, abre-te, sai, caminha”

Marta Bondoso
Cátia Nunes
Isabel Costa
Marta Bondoso
Marta Lopes
Helena Carvalho
Rafaela Fortes
Paula Marques
Sónia Pedro
Mª Alexandrina V.
Ana Raquel Silva
Joelma de Souza
Carmen Caldeirinha
Sílvia Rito
Margarida Batista
Mª Lurdes Bondoso
Mariana Peres
Vanda Albuquerque
Lara Maurício
Mara Marques
Ana Maria Pires
Maria Semide
Ana Cristina Nunes
Susana Castelão
Lara Maurício
Raquel Silva
Marta Lopes
Mariana Peres
Ana Cristina Nunes
Sónia Pedro
Sílvia Rito

Entreajuda-9h – dia 5, 6 e 7 de Nov.
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
Despertar da Fé – 16 out (4 horas)
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Raquel Silva
Marta Lopes
Mariana Peres
Ana Cristina Nunes
Sónia Pedro
Sílvia Rito
Paula Marques
Mª Vieira
Mª Isabel
Mara Marques
Mª Helena Carvalho
Paula Silva Costa
Vanda Albuquerque

Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Despertar da Fé – 6 nov (4 horas)
Hospital Dona Estefânea – 18 nov (1h30)
Hospital Dona Estefânea – 18 nov (1h30)
Hospital Dona Estefânea – 18 nov (1h30)
Hospital Dona Estefânea – 18 nov (1h30)
Social Shop 26 nov – 6 horas
Social Shop 26 nov – 6 horas

«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te
«Effathá!», abre-te

“O Jogo e o Desenvolvimento Infantil”
“O Jogo e o Desenvolvimento Infantil”
“O Jogo e o Desenvolvimento Infantil”
“O Jogo e o Desenvolvimento Infantil”
“Gestão de Compras”
“Gestão de Compras”

Outros tipos de ações foram frequentados no decorrer do ano letivo, destinadas a
formação e informação dos funcionários nas áreas das suas atividades profissionais.

2.3 – A nível de gestão


Deu-se cumprimento ao Projeto Educativo e ao Regulamento Interno em vigor;



Realizaram-se reuniões pedagógicas cumprindo o calendário estabelecido de cada
valência;



Fizeram-se avaliações periódicas de todas as atividades programadas e
concretizadas;



Fizeram-se avaliações periódicas do desenvolvimento das crianças;



Fez-se o atendimento aos encarregados de educação sempre que solicitado ou
considerado oportuno pelos agentes de educação;



Realizaram-se reuniões de pais com o objetivo de os manter informados /
participantes das atividades e projetos educativos;



Incentivou-se e agilizou-se o diálogo entre a Instituição e a família;



Fomentou-se o desenvolvimento de uma ação articulada de todos os agentes
envolvidos na realidade da nossa escola;



Fez-se acompanhamento próximo do processo de desenvolvimento/aprendizagem
das crianças;
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Promoveu-se a despistagem de situações problemáticas, atuando em conjunto
com

pais/encarregados

de

educação,

educadoras

e

técnicos

dando

encaminhamento a todos os processos;


Foram criados e/ou reforçados vínculos afetivos e de partilha adulto/criança,
fortalecendo a sua autoestima e ampliando, gradualmente, as respetivas
capacidades de comunicação e integração a nível familiar em particular e,
genericamente a nível social;



Incentivou-se a comunicação e o bom entendimento no seio da sociedade
multicultural constituída pelas famílias utentes do CSPP;



O Centro Social Paroquial da Pena continua a fazer parte da federação SOLICUTE;



Mantém-se o acordo de cooperação (Acordo B) com o BANCO ALIMENTAR, onde
semanalmente recebemos bens alimentares.



Foram realizadas algumas intervenções de restauro ou simples beneficiação, nas
instalações do CSPP, com destaque para:
- Colocação do pavimento/chão da sala Amarela e pintura das paredes da mesma
sala;
- Remodelação da casa de banho da sala Verde;
- Aquisição de equipamento infantil de exterior para o Terraço (Casinha,
escorregas, triciclos);
- Aquisição de cacifos novos para os funcionários;
- Colocação do chão, piso do terraço do Berçário;
- Aquisição de uma central de telefones bem como algum equipamento de apoio à
mesma central;
- Pintura do espaço do refeitório do Piso II e colocação de revestimento da parede
de apoio às mesas de refeição

2.4 – A nível da assistência religiosa
O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Pena, tem a “índole de instituto da Igreja
Católica”, e os seus princípios orientadores estão direcionados “na perspetiva dos
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valores do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja”. No âmbito dos objetivos expressos
nos seus Estatutos está previsto o “proporcionar formação cristã aos seus beneficiários
e não permitir qualquer atividade que se oponha aos princípios cristãos”. Neste
contexto tem plena justificação o cuidado conferido à formação dos seus próprios
funcionários, colaboradores e auxiliares, sempre com respeito pela “liberdade de
consciência”.
As sessões de formação espiritual entre os funcionários e o Pároco da Paróquia Padre
Nuno Tavares em conjunto com o Diácono Leopoldo Vaz continuam a decorrer no
espaço da Igreja. Foram abordados ao longo do ano os seguintes temas:
- “Qual a nossa atitude diante de Jesus?”
- “Oração do Pai Nosso”
- “Venha nós o vosso reino; Seja feita a vossa vontade assim na terra como no
céu”
- “Vamos entrar na Quaresma”
- “ Faço um curto período de silêncio”
- “Jejum”
- “Silêncio”
-“Penitência”
- “Caridade”
- “Adoração”
- “Ressuscitou: Não está aqui”
- “Acreditas”
- “Cada um de nós temos a sua história…”
- “Perdão, a ferramenta do Amor”
- Quantas vezes já nos sentimos sozinhas…”
- “Pentecostes”
- “Novo Ano, Novos Desafios!”
-“Uma questão de linguagem”
- “Amor e amores: Philia, Eros e Ágape”
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No âmbito da Iniciação da fé decorreu com a participação de algumas educadoras na
Formação do Despertar da Fé, nomeadamente com as seguintes abordagens:
- fevereiro
“Jesus, onde estás? – Estou na Gruta! O Sepulcro vazio”
- maio
“Estou nos teus amigos! – Os Santos”
- outubro
“Ephathá! Abre-te, sai, caminha”
- novembro
“Ephathá! Abre-te.”
Este ano organizou-se com os funcionários do centro, famílias e a comunidade uma ViaSacra de Cristo. Celebrar a Via-Sacra de Cristo é sentirmos os sentimentos do Senhor
Jesus, que o fizeram descer à nossa história, para nos levar consigo, pela Cruz à
Glorificação (Mistério Pascal). Esta celebração decorreu no dia 9 de abril na Igreja da
Nossa Senhora da Pena.

3 – Relatório de Contas
RELATÓRIO DE GESTÃO
Introdução
Em cumprimento com as disposições estatutárias e nos termos das disposições
aplicáveis do Código das Sociedades Comerciais, a Direção do CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DA PENA elaborou o seguinte RELATÓRIO E CONTAS DE GESTÃO, referente
ao exercício de 2019, a fim de, após o parecer do Conselho Fiscal, submetê-lo à
aprovação do Ordinário Diocesano.
Evolução da atividade do CSPP
É de ressalvar que o CSPP conseguiu este ano atingir os objetivos a que se tinha proposto
e continuamos a apresentar um saldo positivo que se deveu em muito ao esforço feito
por todos os que connosco colaboram.
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Assim, e dando continuidade ao trabalho desenvolvido por todos os que acreditam e
lutam por e nesta instituição, apresenta-se em termos numéricos e económicos a
atividade desenvolvida durante o exercício de 2019.
ACTIVIDADE FINANCEIRA
Rendimentos
Numa forma geral, este ano de 2019, gerou uma receita de valor global de proveitos de
€ 591.403,98.
Neste contexto as receitas operacionais cifraram-se nos € 575.782,09 e os proveitos
financeiros nos € 6,23.
Relativamente a outros rendimentos, atingiram-se os € 15.615,66.
Houve um aumento das prestações de serviços em relação ao ano de 2018, mas uma
diminuição das comparticipações e subsídios, onde se encontram incluídos os donativos.
Em relação aos outros rendimentos, houve uma alteração de critérios de contabilização
de outras atividades complementares que o centro presta, pelo que deve considerar
uma diminuição de € 13.405,55. De uma forma generalizada, apresentamos no quadro
seguinte os valores de 2019, comparando-os com os valores do ano anterior.

72
75
78
79

2019
Rendimentos
Real
209 521,40
Prestação Serviços
366 260,69
Compart. e Subsid. Exploração
Total dos Rendimentos Operacionais 575 782,09
15 615,66
Outros Rendimentos e Ganhos
6,23
Juros e rendimentos similares obtidos
Total dos Rendimentos 591 403,98

2018
Real
DIF.
195 526,32 13 995,08
368 434,98 -2 174,29
563 961,30 11 820,79
29 021,21 -13 405,55
6,96
-0,73
592 989,47
-1 585,49
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PERC.
6,68%
-0,59%
2,05%
-85,85%
-11,72%
-0,27%

Gastos
No que respeita aos gastos, houve um acréscimo de € 46.297,95 representando um
aumento de cerca de 7,93% em relação ao ano anterior sendo que o valor com certo
relevo é no custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas com um aumento
de € 5.831.75 e seguido dos fornecimentos e serviços externos com um aumento de €
16.438,43. , devendo salientar que este acréscimo se deve ao aumento de trabalhos
especializados em € 10.725.53, compras de materiais para obras em € 8.337.73, agua
eletricidade e outros fluidos em € 698,54, deslocações em € 578.50, e uma poupança
em rendas de equipamento no valor de € 3.934,65 o aumento dos gastos com o pessoal
em € 5.889.41 e das amortizações do exercício em mais €3.787,54, contribuíram para
este grande aumento de gastos.

61
62
63
64
65
68
69

2019
Gastos
Real
41 823,38
Custo Mercad. Vendidas Mat. Cons.
74 051,42
Fornecimentos e Serviços Externos
429 366,82
Gastos com o pessoal
12 857,69
Gastos de depreciação/ amortização
413,43
Imparidades (perdas)
Total dos Gastos Operacionais 558 512,74
25 247,14
Outros gastos e perdas
0,02
Juros e gastos similares suportados
Total dos Gastos 583 759,90

2018
Real
35 991,63
57 612,99
423 477,41
9 070,15
0,00
526 152,18
11 309,76
0,01
537 461,95

DIF.
5 831,75
16 438,43
5 889,41
3 787,54
413,43
32 360,56
13 937,38
0,01
46 297,95

PERC.
13,94%
22,20%
1,37%
29,46%
0,00%
5,79%
55,20%
50,00%
7,93%

Resultados
Em resumo, os resultados do trabalho realizado culminaram num resultado positivo de
€ 7.644,08.
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No que se refere aos valores acima referidos, devemos salientar o grande desvio que se
verificou relativo ao Orçamento para o ano de 2019. Neste contexto, os rendimentos
globais gerados durante o exercício que findou, representaram um aumento de €
16.298,57 do orçamentado, demonstrando um impacto percentual de 2,83% em relação
ao Orçamento.
Nos gastos, verificou-se também um aumento de € 60.472,95, o que representa cerca
de 11,56% em relação ao Orçamento.
Em consequência o resultado do ano baixou € 44.173,92 em relação ao orçamentado,
representando uma variação para menos de 85%.
O objetivo do presente documento é relatar os valores anualmente registados e
transmitir a boa aplicação das verbas que nos foram confiadas para alcançar os objetivos
que ao longo dos anos nos temos proposto.

Orçamento
2019

Ano
2019

Diferença

Variação

523 286,95 583 759,90 60 472,95

11,56%

Rendimentos e Ganhos 575 105,41 591 403,98 16 298,57

2,83%

Gastos e Perdas

Resultado 51 818,46

7 644,08

-44 174,38

-85,25%

1. - CRECHE
O quadro abaixo demonstra que houve um aumento significativo de 2018 para 2019 nos
gastos, e uma ligeira diminuição em relação aos rendimentos.
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2019
Real
Gastos e Perdas

2018
Real

175 127,97 161 238,59 13 889,38

Rendimentos e Ganhos 177 421,19 177 896,84
Resultado

Diferença Variação

2 293,22

-475,65

7,93%
-0,27%

16 658,25 -14 365,03 -626,41%

2. – INFANTÁRIO
2019
Real

2018
Real

Diferença Variação

Gastos e Perdas

408 631,93 376 223,37 32 408,56

7,93%

Rendimentos e Ganhos

413 982,79 415 092,63

-0,27%

Resultado

5 350,86

38 869,26

-1 109,84

-33 518,40 -626,41%

Tendo se verificado o mesmo com o Infantário.

DESPESAS DE CAPITAL
Em termos estruturais de balanço, as contas com alterações mais significativas,
encontram-se como demonstra os quadros seguintes:
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2019
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos Financeiros
Ativo corrente:
Clientes
Adiantamentos a Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos detidos p/negociação
Caixa e depósitos bancários

2018

40 567,08
1 378,65
41 945,73

48 204,08
1 147,93
49 352,01

1 534,75
2 000,00
208,00
35,07
838,95
0,00
198 112,02
202 728,79

3 569,17
0,00
0,00
4 793,62
1 474,48
0,00
185 440,90
195 278,17

2019
Passivo corrente:
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

5
8
65
79

221,55
613,88
661,03
496,46

2018
6
9
71
87

530,72
521,94
043,54
096,20

Neste resumo procurámos apresentar a imagem mais aproximada da atividade da
Instituição durante o ano de 2019. No entanto, em anexo encontra-se um conjunto de
mapas financeiros que podem ajudar a explicitar algumas questões.
RESULTADOS
Assim propomos que o resultado obtido seja transferido para uma conta de resultados
transitados.
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BALANÇO INDIVIDUAL

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2019
2018

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis………………………………………………….....................

4

Investimentos Financeiros……..............................................................................

40 567,08

48 204,08

1 378,65

1 147,93

41 945,73

49 352,01

3 569,17

Accionistas/sócios………………….....................................…………...................
Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………............................
Clientes…………………………………………...................................................….

9

1 534,75

Estado e outros entes públicos………………….....................................………...

15

208,00

Diferimentos……………………………………......................................……………

11

838,95

Outros activos correntes……………………………..............................................

10

2 035,07

4 793,62

Caixa e depósitos bancários………………………………….................................

12

198 112,02

185 440,90

202 728,79

195 278,17

244 674,52

244 630,18

Total do Activo....................................................

1 474,48

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado………………………………....................................………….....

13

3 189,39

3 189,39

Resultados transitados…………………………………………………....................

13

154 344,59

98 817,07

Resultado líquido do período……………………………………..............................

7 644,08

55 527,52

Total do capital próprio...................................................................................

165 178,06

157 533,98

6 530,72

Passivo
Passivo não corrente:
Outras contas a pagar………………………………………...................................
Passivo corrente:
Fornecedores……………………………………….....................................……....

14

5 221,55

Estado e outros entes públicos………………………............................................

15

8 613,88

9 521,94

Outros passivos correntes…………………………………...................................

16

65 661,03

71 043,54

79 496,46

87 096,20

79 496,46

87 096,20

244 674,52

244 630,18

Total do passivo.................................................................................................

Total do Capital Próprio e do Passivo...................
A Direção:________________________________
O Contabilista certificado:________________________
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS

NOTAS

2019

PERÍODOS
2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados........................................................................................

6

209 521,40

195 526,32

Subsídios à exploração..................................................................................................

6

366 260,69

368 434,98

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....................................

5

-41 823,38

-35 991,63

Fornecimentos e serviços externos..............................................................................

7

-74 051,42

-57 612,99

Gastos com o pessoal...................................................................................................

8

-429 366,82

-423 477,41

Imparidade (perdas/reversões)....................................................................................

7

-413,43

0,00

Outros rendimentos e ganhos.......................................................................................

6

15 615,66

29 021,21

Outros gastos e perdas................................................................................................

7

-25 247,14

-11 309,77

20 495,56

64 590,71

-12 857,69

-9 070,15

7 637,87

55 520,56

Resultados antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização...................................................

7

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)
Juros e rendimentos similares obtidos...........................................................................

6

6,23

6,96

Juros e gastos similares suportados ...........................................................................

7

-0,02

0,00

7 644,08

55 527,52

0,00

0,00

7 644,08

55 527,52

Resultado antes de im postos
Imposto sobre o rendimento do período........................................................................
Resultado líquido do período

A Direção:________________________________
O Contabilista certificado:________________________
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4 – Considerações finais
O trabalho desenvolvido, com o nível que se conseguiu atingir e que se espera vir a
melhorar no futuro, foi resultado do espírito de equipa que se procurou incentivar e
fortalecer, num esforço para ultrapassar divisões e manter e construir laços de
cooperação entre os vários agentes atuando no Centro. Desde logo entre a Direção, a
Coordenação dos sectores Técnico-Pedagógico e a dos Serviços Gerais, passando pela
Secretaria, também ela um sector-chave para o bom funcionamento desta IPSS. Com o
esforço conjunto de todos os funcionários do Centro, ao qual será de justiça associar as
múltiplas “boas-vontades” que conseguimos captar, e são tantas…, vindas das entidades
oficiais, de fornecedores, de quantos nos prestam consultadoria, nomeadamente no
âmbito da contabilidade, de instituições bancárias, de voluntários e amigos, e por
último, porque primeiros nas prioridades da Instituição, as crianças utentes do Centro e
suas famílias. Em última instância, o bem-estar das crianças e o apoio às respetivas
famílias na sua função educativa, são a razão de ser da atividade desta Instituição e
constituem um poderoso estímulo à ação de melhoria do seu funcionamento e à luta
pela sua sobrevivência, sempre no respeito pelo seu ideário cristão.
A Direção termina com uma palavra de saudação, reconhecimento e agradecimento
pelo trabalho desenvolvido por todos, pelo que fazem e pela forma como o fazem,
apelando a que deem continuidade a esse esforço sem esmorecer, pois acreditamos que
um constante aperfeiçoamento de procedimentos, uma procura de formação, uma
atitude profissional responsável e uma disciplina assumida sem necessidade de
imposição, são ingredientes que, nas corretas proporções e com a ajuda de Deus
permitirão ultrapassar dificuldades, dar cor à esperança e encarar o futuro com
confiança e otimismo.
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Às Crianças que alegram as nossas vidas, às Famílias que nos honraram com a sua
preferência, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo
e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.
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