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Relatório de Atividades do ano 2015 

 

O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2015, pelo 

Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim, procurando sempre verificar o grau de 

cumprimento dos objectivos delineados no plano de atividades e no Projeto Educativo da Instituição 

para os anos 2014 a 2017. “Cidadania – de mãos dadas construímos o futuro”. O ano 2015 teve como 

subtema - “Educar para a cidadania- a preparar uma comunidade de qualidade.” 

Faremos a apresentação do relatório por setores, tal como foi apresentado no plano de atividades: 

 

1 -ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A estratégia do CSCR Abel Varzim enquadra-se na legislação em vigor para as IPSS, nos seus 

Estatutos, na Visão e nos Valores definidos de forma partilhada pelos Colaboradores e pela Direção, 

com os quais se identificam.  

O trabalho desenvolvido no ano 2008, que levou ao encontro conjunto da Visão, dos Valores e da 

Missão da Instituição, de modo que, quer a Direção, quer os Colaboradores, se identificassem com os 

mesmos, revelou-se de extrema importância para a vida do CSCR Abel Varzim. O curto tempo 

decorrido, não traduziu ainda uma evolução que conduzisse a uma alteração destas referências que 

são os nossos pilares de entendimento. Assim, apesar da nossa Missão se encontrar explícita no 

documento afixado no placar informativo da Instituição, não é demais recordá-la: 

  - Missão 

O Centro Social e Cultural e Recreativo Abel Varzim tem como missão responder às necessidades da 

comunidade promovendo a assistência à infância, juventude, terceira idade, invalidez, deficiência e 

desenvolvendo os domínios culturais, profissionais, educacional e económico-social. 

-Visão  

Ser uma Instituição de excelência e referência na região ao nível da prestação de serviços. 

-Valores 

Tendo em conta a missão descrita, é filosofia da instituição orientar-se por valores comuns, 

partilhados por todos os que colaboram na organização social e visíveis na prática profissional diária. 

Todas as pessoas envolvidas deverão estar conscientes que o seu comportamento é exemplo 

determinante para a prossecução dos objetivos a que a instituição se propõe.  
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 Respeito pela dignidade da pessoa humana 

Tendo como denominador comum o respeito pela liberdade individual, o valor particular de cada 

pessoa deve ser respeitado no acolhimento e em todos os serviços prestados ao utente/cliente, 

disponibilizando-se todos os meios físicos e humanos necessários para o seu bem-estar integral. 

 Igualdade de oportunidades  

Todas as pessoas têm direito de aceder às mesmas oportunidades de emprego, formação, cultura ou 

inclusão social, independentemente da raça, sexo ou religião. 

 Equidade no tratamento  

Os colaboradores da instituição devem demonstrar respeito profundo e sensibilidade para com os 

clientes/utentes, atuando segundo princípios de neutralidade. Não é permitido qualquer 

comportamento ofensivo e discriminatório, por motivo de estatuto social, raça, sexo, religião, idade, 

incapacidade física ou opinião. Todas as pessoas devem ser tratadas de igual forma e ter os mesmos 

direitos e deveres. 

 Abertura à comunidade e Princípio da Cooperação 

Reforçar a cultura organizacional preconizada e trabalhar para o desenvolvimento local implica uma 

conjunção de esforços entre colaboradores, clientes/utentes, parceiros, instituições e população. Só 

através de um trabalho de gestão participada e colaboração com o ambiente externo se consegue 

alcançar os objetivos propostos e a otimização dos serviços. 

 Responsabilidade individual / Participação ativa  

Os colaboradores deverão agir de forma responsável, competente, dedicada e crítica, no que 

concerne ao cumprimento das tarefas e à tomada de decisões individual ou em equipa.  

No exercício das suas funções e no âmbito das suas competências, os colaboradores deverão 

privilegiar o interesse do utente, assegurando o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança 

no trabalho e reforçando desta forma a confiança depositada na instituição. 

Assumem as suas responsabilidades profissionais e consequências do seu trabalho, esforçando-se por 

prever as implicações dos seus atos. 

 Privacidade e Confidencialidade 

Na sua prática profissional os colaboradores respeitam o direito das pessoas à privacidade, apenas 

solicitando informações pessoais essenciais para a prestação de serviços, nos limites da sua categoria 

profissional e assegurando a confidencialidade do que lhes é transmitido.  

 Responsabilidade e Justiça Social 

A instituição procura promover a mudança social, particularmente no que respeita ao interesse de 

pessoas ou grupos sociais desfavorecidos ou vulneráveis. Pretende assumir a responsabilidade social 
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perante a comunidade, permitindo o acesso generalizado a informação, serviços e recursos, 

promovendo a igualdade de oportunidades e a participação na vida institucional. 

 Educação 

A Instituição procura promover a Educação que engloba os processos de ensinar e aprender, de 

ajuste e adaptação. Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços 

de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos 

grupos à sociedade. 

O Plano de Atividades 2015 integrava um conjunto de objetivos operacionais transversais às diversas 

áreas de intervenção e cuja concretização possibilitava o cumprimento dos objetivos plurianuais 

definidos e a consolidação do Plano Estratégico. São apresentados os Objetivos Operacionais 

definidos para 2015 e os respetivos resultados alcançados. 

 

2– OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PARA 2015 E SEUS RESULTADOS  

 

OE1. Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento.   

Durante o ano de 2015 foram realizadas varias iniciativas para angariação de utentes para as 

diferentes respostas sociais e varias atividades para angariação de fundos. 

Estas iniciativas permitiram melhorar parcialmente o desempenho e o equilíbrio financeiro. 

OE2. Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade.  

Foram realizadas ao longo do ano de 2015 um conjunto de ações para consolidar o sistema e permitir 

a melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes. 

OE3. Reforçar a imagem do CSCRAV junto de todas as partes interessadas.  

A equipa responsável pela comunicação e marketing da instituição, com objetivo de divulgação da 

instituição e angariação de fundos para a mesma, criou um novo site: 

www.centrosocialabelvarzim.com, foram colocados dois outdoors a divulgar as respostas sociais da 

instituição e o facebook da instituição foi um instrumento de divulgação das atividades da 

instituição. Que pode ser consultado através do link: www.facebook.com/Centro-Social-C-R-Abel-

Varzim. 

OE4. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas.   

Centro Social Abel Varzim ao longo do ano de 2015, com os recursos existentes e em parceria com 

as diferentes entidades, desenvolveu um conjunto e ações e iniciativas com objeto de promover o 

desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades. 

http://www.centrosocialabelvarzim.com/


Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim  Cristelo – Barcelos 
__________________________________________________________________________________________________________________  
   

   

  

_________________________________________________________________________________ 

Relatório de Atividades do ano 2015 
                                                                                    

 

4  

 

I – Setor da Qualidade e Setor Formação 

O Setor da Qualidade 

Para atingir os objetivos propostos para o setor da qualidade foram realizados as seguintes ações: 

- A manutenção do sistema de gestão de qualidade (SGQ nas respostas sociais: creche, pré-

escolar, CATL, serviço de apoio domiciliário (SAD), centro de dia e CAT.  

- Foram realizados inquéritos aos utentes com o objetivo de melhorar dos serviços prestados; 

Aumentar a participação dos utentes/clientes; Melhorar a dinamização e efetivação da participação 

das famílias no âmbito das respostas sociais; 

- Realizaram-se auditorias internas ao sistema nas diversas respostas sociais. 

O Setor da Formação 

 

Formação interna 

Estava prevista formação interna através das Formações Modulares nas áreas da qualidade; recursos 

humanos; infância e Idosos. Esta formação prevista transitou para o ano seguinte na expectativa de 

obtermos financiamento.  

Foram realizadas as seguintes formações: 

- Seminário: “Construindo o Conceito de Competência nos profissionais na Economia Social.”- 

Orador: Prof. Doutor António Nunes (Doutor em Pedagogia, Diretor da Licenciatura em 

Psicopedagogia Clinica da ULP e Coordenador Pedagógico da Orientaris)   

- Participação do um colaborador no projeto de formação internacional da Kerigma – FATIMA 

- Participação do um colaborador no projeto de formação internacional da Kerigma - Certificate of 

attendance – Learning/teaching/training activities – Erasmus: blended mobility de 18 a 22 de Maio 

de 2015 na Irlanda do Norte e de de 19 a 23 de Outubro em Florence Italia. 

 

Formação externa 

Não foi possível realizar candidaturas a formação financiada porque não esteve aberta nenhuma 

candidatura durante o ano 2015. Contudo, foi possível ao abrigo do projeto “ Conta Mais “ e em 

parceria com a EAPN (Rede Europeia Anti pobreza) realizar uma Formação de 24h, em 

Desenvolvimento Pessoal e Social para mulheres de etnia ciganas. 
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II – Setor Infanto-Juvenil 

Creche (protocolo para 45 crianças) 

Foram implementados os projetos pedagógicos previstos para as 3 salas e durante o ano de 2015 

existiu uma variação dos utentes desta resposta social. 

 

Jardim-de-infância (protocolo para 50 crianças) 

Foram implementados os projetos pedagógicos previstos para as 2 salas e durante o ano de 2015 

existiu uma variação dos utentes desta resposta social. 

 

CATL (protocolo para 64 para extensões de horário e 12 para o clássico) 

Foram implementados o projeto pedagógico previsto para os utentes que frequentam o CATL.  

Durante o ano de 2015 cumpriu-se o protocolo previsto para os utentes desta resposta social. 

 

CAT (protocolo para 14 crianças/Jovens) 

 Estiveram integradas nesta resposta social as 14 crianças/ jovens previstas no protocolo e cumpriu-

se com os objetivos previstos no projeto educativo da resposta social.  

III – Setor da 3ª Idade 

Centro de Dia (protocolo para 20 utentes) 

Nesta Resposta Social estiveram integrados 20 utentes previstos no protocolo e cumpriu-se com os 

objetivos previstos pela resposta, ou seja, ir ao encontro das reais necessidades de cada utente.  

Serviço de Apoio Domiciliário (protocolo para 25 utentes) 

Nesta Resposta Social estiveram integrados 25 utentes previstos no protocolo e cumpriu-se com os 

objetivos previstos pela resposta, ou seja, ir ao encontro das reais necessidades de cada utente, 

traduzindo-se na prestação de cuidados individualizados e personalizados, alargando o horário dos 

serviços até às 21h. 

IV – Setor Social 
 

 Atividades realizadas: 

 

Garantiu-se o cumprimento do Protocolo com Instituto da segurança Social: 

 RSI (protocolo para acompanhar 100 famílias) - terminou em setembro de 2015 e 

acompanhar cerca de 55 famílias de 26 freguesias do Concelho de Barcelos; 
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 Serviço de Cantina Social em parceria com o Centro Humanitário da Cruz Vermelha de 

Macieira de Rates 2015 permitiu a confeção e entrega de 9547 refeições; 

 Parceria com a Segurança Social no FEAC (Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais 

Carenciadas) através da qual entregamos bens a 54 famílias com 144 beneficiários; 

Garantiu-se o cumprimento do Protocolo com Câmara Municipal de Barcelos: 

 O Protocolo com o Município e o Agrupamento de Escolas de Barcelos para assegurar a 

componente de apoio à família do Jardim-de-infância Público manteve-se; 

 Serviço de Refeições protocolado com o Município para a s escolas de Cristelo e Paradela. 

 Utilização das piscinas Municipais de forma gratuita pelos utentes do CAT; 

 Gestão do Banco de ajudas técnicas que dispõe de cadeiras de rodas – 5; andarilhos c/ rodas – 

8; andarilhos fixos – 6. No ano de 2015 foram entregues: 3 cadeiras de rodas e 2 andarilhos 

fixos; 

Protocolo com Instituto de Emprego de Barcelos: 

 Realizou-se em 2015 dois Contratos Emprego Inserção. 

Garantiu-se o cumprimento do Protocolo com Junta de freguesia de Cristelo: 

 Garantiu-se a execução do Protocolo com a Junta de Freguesia de Cristelo que contemplava: 

a vigilância das crianças no período das AECs no ano letivo de 2014/2015; assegurar o 

serviço das refeições das Escolas de Ferreiros e Igreja; realização da limpeza da sede da Junta 

de Freguesia. 

 Garantiu-se a execução do protocolo com a Junta de Freguesia que apoiava em 30% da 

mensalidade das crianças da freguesia que frequentassem o berçário até a um ano de idade. 

Outros serviços que a instituição tem para a comunidade: 

 Serviço de Lavandaria para o exterior manteve-se de acordo com o previsto; 

 A Parceria com o Banco Alimentar de Braga manteve-se como previsto. Dinamizamos as 

duas campanhas nacionais de recolha de bens alimentares, nos supermercados de Barcelos - 

Leclerc, Ldidl e Pingo Doce e fez-se a distribuição mensal de bens alimentares e o 

acompanhamento social a cerca de 50 famílias carenciadas; 

 Loja social distribuiu roupa, calçado, moveis e brinquedos doados por particulares ou 

empresas e em parceria com a Ultriplo; 

 

 

http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/6OFundoEuropeudeAuxilioasPessoasMaisCarenciadas.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/6OFundoEuropeudeAuxilioasPessoasMaisCarenciadas.pdf
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Candidaturas submetidas: 

- Candidatura e execução do projeto “Conta Mais “ financiado pelo ACM e cofinanciado pelo 

Município de Barcelos. 

- Candidatura ao Programa Escolhas, em que a entidade promotora é o Município de Barcelos e o 

Centro Social Abel Varzim é a entidade Gestora. (aprovado e com inicio em março de 2016). 

- Candidatura ao Concurso PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social, uma iniciativa da 

Fundação Calouste Gulbenkian que pretendia apoiar projetos sociais destinados à integração social 

através das práticas artísticas - não veio aprovado. 

- Candidatura ao programa Mais para Todos da SIC Esperança e do LIDL- ABC das Gerações - 

(aguardar aprovação). 

Parcerias com Escolas/Centros de formação 

 

Realização de vários protocolos para a integração de vários estágios com as seguintes entidades: 

 Agrupamento de Escolas de Barcelos 

 APACI 

 Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo 

 Faculdade de Psicologia do Porto 

 ISAVE (Instituto Superior de Saúde do Alto Ave) 

Outros Parceiros com a Resposta Social CAT: 

 Agrupamento Escuteiros de Gilmonde  

 Professor Guitarra Clássica  

 Judo Clube de Barcelos  

 Valdeste Acompanhamento psicológico  

 CAFAP – Centro Paroquial de Arcozelo  

 Equivau Integração pré-profissional  

 Integração gratuita nas dinâmicas de ação do centro hípico   

 Farmácia Rosmaninho  

 Oculista Santos  

Dentistas - Prestação de serviços de saúde oral (gratuito) às crianças e jovens do CAT Paula 

Azevedo 

 Dentista Manuela Faria  

 Ortocelos 
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 Clínica Fervença  

 Clínica Dra. Sónia Magalhães 

 Clínica Dra. Clara   

 Clínica Dr. Paulo Miller 

 Clínica Dr. Sérgio Barreto Saúde (Desconto de 10% aos colaboradores/sócios; - Desconto de 

5% nas reabilitações orais e cirurgias orais e ortodontia) 

Cabeleireiros 

 Carlos cabeleireiro  

 Cristina Cabeleireiros 

 Luísa cabeleireiros  

 Paula cabeleireiros  

 Cabeleireiro Manuela 

 

V – Sector Cultural 

Ao longo do ano de 2015 tal como previsto no plano de atividades foram realizadas um conjunto de 

atividades em que o grupo de Cantares Abel Varzim fez a sua atuação: 

- Cantar dos Reis pela freguesia; 

- Feirinha de Verão; 

- Jantar de Natal da Instituição; 

  - Atuações mensal na missa Dominical. 

 

Foram ainda realizadas outras atividades dinamizadas que merecem maior destaque: 

Janeiro  

- Cantares dos Reis pela Freguesia em colaboração do Grupo desportivo de Cristelo. 

Fevereiro 

 - Comemoração do Dia dos Namorados; 

- Desfile de Carnaval em Cristelo; 

- Desfile de Carnaval em Barcelos; 

Março 

- Comemoração do Dia da Mulher com jantar e animação; 

- Comemoração do Dia do Pai, com a participação dos pais das crianças da Instituição; 

 - Oficinal da Cidadania de 23 a 27 de Março; 

Maio 

- Comemoração do Dia da Mãe, com a participação das mães das crianças da Instituição; 
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Junho 

- Comemoração do Dia Mundial da Criança; 

Julho 

- Início da época balnear; 

  

- Festa do Campo - programa: 

- Exposição de alfaias agrícolas 

- Atuação do Zé Amaro e sessão fotográfica 

- Grupo de Cantares Abel Varzim; 

- Grupo de danças e cantares de Barcelos; 

- Grupo de concertinas os “Amigos da Farra” de Cristelo; 

- Jogo do Poio da Vaca. 

-Gala de Final de Ano; 

Agosto 

- Participação no Dia da Freguesia organizado no Campo de Futebol; 

- Comemoração do 19º Aniversário do Centro S.C.R Abel Varzim e a realização de uma 

missa pelos sócios vivos e falecidos; 

Setembro 

- Passeio anual da instituição – Visita ao Douro;  

Outubro 

- Comemoração do dia mundial da Alimentação; 

Novembro 

- Festejou-se o S. Martinho, com o habitual Magusto; 

Dezembro 

- Realizou-se a Festa de Natal; 

- Jantar de Natal da instituição. 

Investimentos 

Durante o ano de 2015 foram realizados alguns investimentos com o intuito de melhorar o serviço 

prestado aos nossos utentes. 
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- Adquiriu-se uma nova cozinha para o CAT com o objetivo de melhorar o espaço, e facilitar o 

trabalho de autonomização que é realizado com estes utentes; 

 - Aquisição de um toldo para cobrir o espaço exterior da instituição; 

 - Manutenção do parque infantil; 

- Aquisição de quatro cadeirões, de 3 gruas de transporte de utentes e duas cadeiras sanitárias e 

marmitas térmicas para os utentes de Centro de Dia e SAD; 

- Realizaram-se pequenas obras de reparação e manutenção nos edifícios e das viaturas. 

Conclusão 

A Direção do Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim face aos objectivos definidos no 

plano de actividades, e às condições financeiras da Instituição, considera que de uma forma global 

foram alcançados os objetivos previstos. 

 

Cristelo, 7 de Março de 2016 

 

__________________________ 

                              (António Padrão Varzim Miranda) 

 


