
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2020 

 

A Direção do Centro Social de Jazente, de acordo com as disposições 

estatutárias vigentes, enquanto “instituição particular de solidariedade social”, na qual 

confluem ideias, projetos e sinergias, submete a V. Exas, para apreciação, discussão e 

votação, o Programa de Ação e Orçamento, para o exercício de 2020. 

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020 constitui-se como 

instrumento orientador da nossa atuação ao longo do ano, o qual contém as linhas e 

traços gerais que irão guiar as atividades e projetos da instituição, atividades estas que 

podem vir a ser influenciadas por inúmeros fatores para a sua prossecução. 

O Programa de Ação e Orçamento do Centro Social de Jazente para 2020 dá 

sequência, nas suas grandes linhas, aos documentos homólogos aprovados nos anos 

anteriores.  

Para bem gerir é necessário saber com clareza como e onde queremos chegar e 

quais as razões que nos motivam para esses objetivos.  

Para a realização dos seus objetivos, o Centro Social de Jazente propõe-se para 

2020  manter em funcionamento os seguintes serviços que constituem os seus serviços 

gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Serviço de Apoio Domiciliário 

Atualmente a valência de Serviço de Apoio Domiciliário é o único serviço 

protocolado com o Instituto de Segurança Social, cujo acordo é de 10 utentes, sendo a nossa 

capacidade de 20 utentes. 

A nossa área de abrangência são as freguesias de  Jazente, Lomba e Salvador, embora 

tenhamos utentes em Padronelo, e São Simão, que devido á falta de resposta por parte de 

outras associações escolheram os nossos serviços. 

Neste momento temos 20 utentes a quem prestamos diariamente os diversos serviços, 

designadamente: 

 

• Cuidados de Higiene e conforto pessoal; 

• Distribuição da refeição (inclui o jantar); 

• Tratamento de roupas e serviço de lavandaria do Centro; 

• Higiene habitacional; 

• Disponibilização de informação facilitadora de acesso a serviços 

da comunidade adequados á satisfação de outras necessidades; 

• Serviço de Teleassistência; 

• Serviço de animação/socialização que abrange, no mínimo quatro 

atividades semanais que podem variar entre animação, lazer, cultura, aquisição 

de bens e de géneros alimentícios, pagamento de serviços e deslocação a 

entidades da comunidade. 

Durante o ano de 2020, para além da atividades inerentes ao Serviço de Apoio 

Domiciliário, iremos realizar várias atividades externas à Instituição, designadamente a  

 

• Participação no desfile de Carnaval de Gondar – Fevereiro  

• Celebração dos Santos Populares - Junho 

• Dia do Idoso - Outubro 

• Magusto- Novembro 

 

 

 

 



2. Salão de Convívio da Junta de Freguesia; 

O Salão de Convívio é uma atividade protocolada com a Junta de Freguesia 

de Jazente e encontra-se a funcionar com cerca de 25 utentes. 

Os nossos utentes não são apenas residentes da freguesia de Jazente, mas de 

outras freguesias limítrofes, uma vez que, em complementaridade com o Serviço de 

Apoio Domiciliário através de um Serviço de animação/socialização que abrange, 

no mínimo quatro atividades semanais que podem variar entre animação, lazer, 

cultura, aquisição de bens e de géneros alimentícios, pagamento de serviços e 

deslocação a entidades da comunidade, frequentam diariamente o nosso Salão de 

Convívio. 

Durante o próximo ano serão muitas as atividades que diariamente irão ser 

elaboradas neste espaço, atividades estas que proporcionarão a fomentação das 

relações interpessoais e intergeracionais, uma vez que partilhamos o espaço / recreio 

com os meninos do Jardim de Infância, que contribuam para retardar ou evitar a 

institucionalização, contribuindo desta forma para a prevenção de situação de 

dependência, promovendo a autonomia. 

Para além destas atividades teremos também a participação noutras 

atividades, algumas delas externa á instituição designadamente:  

• Participação no desfile de Carnaval de Gondar – Fevereiro  

• Celebração dos Santos Populares - Junho 

• Dia do Idoso - Outubro 

• Magusto- Novembro 

 

A procura pelos nossos serviços têm sido cada vez maior, não só pela falta de 

respostas sociais nesta área, mas também pelo bem estar que se proporciona ás pessoas que 

estão connosco, sentimos cada vez mais a necessidade de alargar o nosso protocolo e 

implementar uma resposta efetiva, visto que existe um aumento considerável na procura dos 

nossos serviços.  

 

 

 



3. Serviço de Refeição e Transporte escolar; 

Esta atividade é realizada no âmbito de um protocolo entre o Centro Social 

de Jazente e a Camara Municipal de Amarante. Numa perspetiva de rentabilizar 

recursos a Camara Municipal anualmente propõe ao Centro Social que este assegura 

um conjunto de serviços para colmatar as necessidades existentes.  

Este protocolo é direcionado para os alunos que frequentam o Jardim de 

Infância de Fornos, atualmente são 7 crianças efetivas, e asseguramos 3 horas de 

prolongamento, a distribuição e acompanhamento da refeição, limpeza do refeitório 

e transporte dos alunos. 

Em relação ao transporte escolar efetuado para a Escola Primária da Lomba, 

pretendemos manter o protocolo com a Junta de Freguesia da Lomba em que 

efetuamos o transporte dos meninos num total de 11 alunos, assim como com a 

Junta de Freguesia de Jazente que muito honrosamente apoia os pais nestas custos, 

facilitando e reduzindo o valor a pagar por parte destes. 

 

4. Centro de atendimento e acompanhamento psicossocial; 

O Centro Social de Jazente pretende com este serviço: 

a) Apoiar toda a comunidade em termos informativos sobre 

diversificados assuntos de interesse; 

b) Apoiar no preenchimento de formulários, reclamações, e qualquer 

suporte de ajuda; 

c) Encaminhar para os diversos departamentos de acordo com as 

problemáticas em questão; 

d) Divulgar ações de formações, ofertas de emprego, e outra 

informação relevante; 

 

 



5. Banco de Ajudas Técnicas e Mobiliário. 

Desde a implementação deste serviço, foram diversas as ajudas técnicas que 

já conseguimos entregar a quem solicitou os nossos serviços. As ajudas mais 

solicitadas são camas articuladas, cadeiras de rodas e andarilhos.  

O Centro Social devido a oferendas por parte de familiares de utentes detém 

uma cama articulada, colchão anti escaras, colchão normal, duas cadeiras de rodas e 

um andarilho, estando todos estes equipamentos emprestados a nossos utentes. 

 

6. Animação Comunitária 

Durante o ano 2020, pretendemos desenvolver diversas atividades que 

possam contribuir para o convívio, animação e socialização por parte da 

comunidade, e concomitantemente pretendemos organizar atividades que nos 

proporcionem angariar fundos para a Instituição. 

 Realizaremos assim arraiais populares, jantares convívios, e encontros 

intergeracionais, destacando-se 

a) Cantar dos Reis 

b) Noite de Fados 

c) Santos Populares 

d) Peditório pela Freguesia 

e) 15 de Agosto 

f) Ceia de Natal 

 

 

 

 



 

PROGRAMAS E PROJETOS 

 

- Acordos com a Segurança Social 

 

O Centro social de Jazente tem presentemente um acordo celebrado para 10 

utentes de Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

- Angariação de novos sócios  

 

Tem sido uma preocupação a angariação de novos associados, situação esta, que 

devido à frágil situação económica em que a maioria das famílias se encontra, torna se 

um obstáculo. No entanto, a Direção propõem-se continuar a dinamizar e a divulgar 

ações de angariação de novos associados. 

 

 

- Candidaturas 

 

A Direção vai continuar atenta e diligente a todos os programas de 

financiamento a que eventualmente se possa candidatar (Portugal 2020, outros), assim 

como promovendo candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, conforme as necessidades da Instituição. 

 

 

 

- Implementação de novas respostas 

 

Desde 2018 que decorre na Segurança social um pedido de aprovação de um 

projeto para as novas instalações do Centro Social de Jazente. Este projeto destina se à 

requalificação das instalações da Escola Primária de Jazente, e terá à posteriori em 

funcionamento para além da resposta social existente do Serviço de Apoio Domiciliário, 

a criação de a resposta tipificada de centro de Dia.  



Pretendemos com isto alargar o numero de utentes abrangidos pelos nossos 

serviços para um total de 70 utentes, no seu todo. 

A demora na aprovação do projeto prende-se com o fato das inúmeras 

exigências por parte do Instituto da Segurança Social, e as constantes alterações que nos 

são solicitadas. 

No entanto esperamos que em 2020, seja o ano de concretização deste projeto, 

tanto na sua aprovação por parte de todas as entidades competentes, assim como da 

aprovação da candidatura ao programa PARES 2.0 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média, por 5 (cinco) 

colaboradores, designadamente 1 assistente Social, 3 auxiliares da ação direta e 1 

Auxiliar de Cozinha. 

A nível de formação profissional, as nossas colaboradoras estão em contínuo 

processo de aprendizagem, e realizam diversas formações para que o seu desempenho e 

atividade sejam desenvolvidos sempre de acordo com as normas vigentes, e de forma 

melhorada. 

 

 

REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO 

O Centro Social de Jazente continuará a investir no trabalho em rede e em 

parceria com outras entidades, cientes de que é com base neste trabalho de proximidade 

que se consegue uma intervenção comunitária sustentada. 

Desta forma continuará a integrar a Rede Social de Amarante, não só com a sua 

representação no CLAS, mas também no eixo do envelhecimento e relações familiares, 

onde desenvolvemos e participamos em diversas atividades ao longo do ano. 

Integramos também a Rede Capacitar Tâmega, que se intitula como uma rede 

informal, constituída por um conjunto de instituições que desenvolvem trabalho social, 

educativo e comunitário em Amarante. Tem como objetivos a promoção e 

aprofundamento das relações institucionais entre os seus membros, promoção de 

iniciativas conjuntas tendo em vista uma melhor rentabilização dos recursos 



disponíveis, dando maior visibilidade ao trabalho desenvolvido nas instituições, 

partilhando também os recursos com vista à obtenção de uma economia em escala.  

 

Desde 2016 somos associados da União Distrital das Instituições particulares de 

Solidariedade Social (UDIPSS), que é uma estrutura intermédia da Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade e representa aproximadamente 370 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Porto, apoiando-as no 

desenvolvimento da sua atividade e das suas respostas sociais, através dos diversos 

serviços prestados. 

 

Para a concretização de algumas atividades, e como já referimos anteriormente, 

temos uma parceria de cooperação com a Junta de Freguesia de Jazente, que para além 

do protocolo com os transportes, apoia diversas atividades do centro social em prol da 

Comunidade, assim como um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de 

Amarante.  

Existem outras entidades nas quais desenvolvemos parcerias nomeadamente o 

Centro de Saúde de Amarante, os diversos Agrupamentos de Escolas do concelho, 

assim como, e não menos importante,  os privados que apoiam as nossas atividades e 

cuja parceria e colaboração pretendemos manter. 

  

 

COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Uma das prioridades fundamentais da instituição é a comunicação, seja interna 

ou externa. No próximo ano, pretendemos trabalhar para reforçar ainda mais este 

aspeto, visto ser considerado como um pilar fundamental e de vital importância para 

alcançar com sucesso os nossos objetivos, juntos dos nossos utentes, familiares, 

associados, organizações, população em geral; 

Reformulação e manutenção do site www.centrosocialdejazente.com, assim 

como da página oficial nas redes sociais, entre outras, sendo estas ferramentas 

importantíssimas como forma de divulgação e promoção institucional; 

Participar em diversos eventos, mostras e atividades que se insiram no espírito 

de ação da Instituição. 



ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2020 

 

O orçamento apresentado é um mapa onde estão inseridos os montantes da 

receita que o Centro Social de Jazente prevê arrecadar para financiar despesas das 

atividades que se pretende realizar, realçando o fato de que os montantes que se seguem 

poderão estar sujeitos a alterações. 

Em síntese, o orçamento para o ano civil de 2020 tem inscrito por rubrica, as 

verbas a seguir discriminadas conforme documentos de gestão previsional, antevendo o 

orçamento uma receita igual à despesa no montante de 108 798.72€ (cento e oito mil, 

setecentos e noventa e oito euros e setenta e dois cêntimos) 

 

      Rendimentos Valor Gastos Valor 

Quotas Sócios 2.500,00 € Alimentação 13.200,00 € 

Subsídios Segurança 

Social 
33.600,00 € Serviços especializados 615,00 € 

Protocolo C. M. Amarante 3.750,00 € Ferramentas e utensílios 100,00 € 

Serviço Apoio 

Domiciliário 
40.152,00 € Gasóleo 8.400,00 € 

Transporte e Refeição de 

Crianças 
2.400,00 € Gás 1.500,00 € 

Donativos 17.194,08 € Material de escritório 150,00 € 

Protocolo Junta de Freg. 

Transportes 
2.555,00 € Telecomunicações 763,08 € 

Subsidio IEFP 5.147,64 € Seguro automóveis 1.100,00 € 

Consignação IRS 1.500,00 € Manutenção veículos 1.500,00 € 

  
Limpeza Higiene / HACCP 750,00 € 

  

Funcionários (Ordenados +sub. 

Alim.) 
58.450,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Segurança Social Funcionários 17.000,00 € 

  
Seguro Acidentes de Trabalho 685,00 € 

  
Diversos 300,00 € 

  
Empréstimo Carrinha 3.935,64 € 

  
Resultado positivo 350,00 € 

        

TOTAL              
108.798,72 €  

                    
108.798,72 €  


