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ORÇAMENTO

Saldos
Despesas

Receitas

Devedores

Credores

Creche da Falagueira

170.541,00 €

194.600,00 €

24.059,00 €

Jardim de Infância "O Cantinho"

219.456,00 €

264.300,00 €

44.844,00 €

"Aprender e Brincar" e AEC's

115.156,00 €

123.200,00 €

8.044,00 €

CAT Quinta S. Miguel

343.210,00 €

302.000,00 €

Apoio Domiciliario Quinta S. Miguel

211.405,00 €

222.700,00 €

11.295,00 €

Centro de Dia

197.632,00 €

228.600,00 €

30.968,00 €

Creche Quinta de S. Miguel

138.380,00 €

154.000,00 €

15.620,00 €

AmaSenior

42.800,00 €

40.600,00 €

2.200,00 €

Cantina Social

40.500,00 €

40.000,00 €

500,00 €

3.575,00 €

5.500,00 €

1.925,00 €

Área das Danças

15.960,00 €

23.800,00 €

7.840,00 €

Area Musical

16.349,00 €

9.000,00 €

Educação Fisica

12.300,00 €

40.500,00 €

28.200,00 €

2.150,00 €

7.300,00 €

5.150,00 €

Atletismo

13.300,00 €

5.000,00 €

Triatlo

11.200,00 €

13.000,00 €

Ballet

Artes Marciais

Area Recreativa

41.210,00 €

7.349,00 €

8.300,00 €
1.800,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

Serviço de Transportes

32.000,00 €

32.000,00 €

Serviços Administrativos

119.006,80 €

119.006,80 €

Proveitos e Ganhos Operacionais

23.600,00 €
1.707.170,80 € 1.697.700,00 €

Saldo

-9.470,80 €

Totais 1.697.700,00 € 1.697.700,00 €

23.600,00 €
212.815,80 €

203.345,00 €

-9.470,80 €
203.345,00 €
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EDUCAÇÃO

OBJECTIVOS GERAIS:


Desenvolvimento do Projecto Educativo da valência de Jardim-de-infância, definido para o
ano lectivo 2015/2016 – “Nós e a amizade”;



Manter a parceria com o Programa “Aprender & Brincar” com as Atividades de Animação
e de Apoio à Família (AAAF), na valência de Pré-escolar da Creche da Falagueira.
Mantém-se como objetivo principal o desenvolvimento em horário não letivo de
actividades e trabalhos temáticos, jogos e outras atividades extra-curriculares,
nomeadamente, Canto Coral;



Assegurar a continuidade do Programa “Aprender & Brincar” com as Atividades de
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na valência de Pré-escolar, e a Componente de
Apoio à Família para o 1º Ciclo, ambas na Escola EB1+JI Terra dos Arcos. Estas
componentes visam promover atividades lúdicas e trabalhos temáticos, passeios e
dinâmicas de grupo, a atividade de Canto Coral e o apoio à realização dos trabalhos de
casa para as crianças de 1º ciclo, 1H/semana, de 2º a 5º feira (17:30H – 18:30H),
assegurando assim o apoio às Crianças e respectivas famílias em todo o horário não
letivo;



Manter a Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC)“Expressões” para as 13 turmas de
1º Ciclo da Escola EB1+JI Terra dos Arcos, inserido no Projeto “Escola a Tempo Inteiro”,
em parceria com a Câmara Municipal da Amadora e o Agrupamento de Escolas Pioneiros
da Aviação Portuguesa (AEPAP). No presente ano letivo – 2015/2016 -, o Projeto de
Atividades tem como tema “Os Oceanos”;



Promover a melhoria constante da qualidade dos serviços prestados, em todas as
valências da área educativa;



Estimular uma política de incentivo à participação ativa de todos os agentes intervenientes
na área da educação, desde as crianças aos seus Encarregados de Educação, os
Técnicos, os Auxiliares de Educação, os Animadores Sociais e os Dirigentes;



Fomentar a formação contínua na área da Educação e áreas complementares,
contribuindo para a melhoria das competências profissionais, pessoais e sociais de todos
os nossos colaboradores.
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CRECHE DA FALAGUEIRA
A Creche recebe crianças dos 3 meses aos 3 anos, constituindo-se como uma valência que
apoia as famílias que precisam de acompanhamento. Nesta primeira fase do desenvolvimento
das crianças prestamos apoio às mães que necessitam regressar ao trabalho.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
- Desenvolver o projeto educativo elaborado de acordo com as orientações curriculares;
- Promover um conjunto de cuidados, de forma equilibrada e adequada ao grupo de crianças
ao nível da segurança, higiene e nutrição;
- Encorajar as crianças a descobrir o ambiente que as rodeia e a descobrir novas áreas como
a linguagem;
- Promover momentos para que as crianças possam brincar no interior e no exterior do
estabelecimento;
- Estabelecer interacções individuais e em pequeno e grande grupo;
- Estabelecer rotinas diárias;
- Prestar cuidados pessoais a cada criança;
- Promover a participação ativa da equipa da sala e da família;
- Elaboração do projeto educativo, com a articulação entre os encarregados de educação e as
Educadoras, de forma a perceber quais são as suas principais preocupações e as
competências que consideram que os filhos tenham adquirido e prestar informação sobre as
competências que poderão vir a adquirir. Para tal as educadoras reunirão com os pais de
forma a preencher uma ficha de diagnóstico e com base nessa ficha irão elaborar os
processos de desenvolvimento individuais.

Através destes processos irá ser elaborado um projeto educativo que visa abordar temas e
conteúdos que sejam familiares ao grupo de crianças.
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Receitas
Mensalidades
Inscrições
Inglês
Segurança Social

70.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
118.600,00 €
194.600,00 €

Despesas
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Honorários
Refeições
Material Escritório
Comunicações
Seguros
Conservação e Reparação
Limpeza, Higiene e Conforto
Material Didáctico
Trabalhos Especializados
Fardamentos
Formação Profissional
Serviços Médicos
FRSS

108.000,00 €
22.896,00 €
8.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
100,00 €
550,00 €
200,00 €
150,00 €
2.500,00 €
1.600,00 €
800,00 €
150,00 €
400,00 €
120,00 €
75,00 €
170.541,00 €

SALDO - (+)

24.059,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Coordenação – Dra. Helena Pica
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JARDIM DE INFÂNCIA “O CANTINHO”

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:



Alcançar as metas e os objectivos pedagógicos traçados no Projecto Educativo "Nós e a
amizade";



Desenvolver o modo de pensar e de resolver problemas na criança, a partir das suas
vivências do quotidiano;



Promover a interacção da criança com sistemas restritos e imediatos, como são a sua
família, a sua casa, a rua onde reside e a sua escola, e simultaneamente, com sistemas
mais alargados, como a localidade onde vive e a sociedade em que está inserida;



Contribuir para a estabilidade e segurança afectiva da criança;



Respeitar a criança em todas as suas dimensões: Eu Físico, Eu Afetivo e Eu Social;



Promover o pleno desenvolvimento das crianças, aplicando as áreas de conteúdo e
orientações do Ministério da Educação para o Pré-escolar;



Através dos conteúdos do Projeto, mostrar ao grupo de crianças o que é a Cidadania;



Fomentar na criança o gosto pelo livro e estimular a sua imaginação e criatividade, ao
mesmo tempo que favorece o seu desenvolvimento cognitivo e afectivo;



Desenvolver competências nos domínios da Identidade e Auto-estima, Independência e
Autonomia, da Cooperação, da Convivência Democrática e Cidadania, da Solidariedade e
do Respeito pela Diferença, das Expressões, da Matemática, da Área do Conhecimento
do Mundo e da Tecnologia de Informação e Comunicação;



Prestar apoio à criança e respectiva família sempre que se considerar necessário e
oportuno;



Descobrir novos valores e consolidar os adquiridos;
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Receitas
Mensalidades
Inscrições
Época Balnear
Inglês
Segurança Social

96.000,00 €
2.000,00 €
4.500,00 €
5.000,00 €
156.800,00 €
264.300,00 €

Despesas
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Refeições
Seguros
Comunicações
Outros fornecimentos e serviços
Limpeza, Higiene e Conforto
Honorários
Época Balnear
Amortização
Material Didáctico

SALDO - (+)

113.000,00 €
23.956,00 €
7.800,00 €
49.000,00 €
500,00 €
200,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
4.500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
219.456,00 €

44.844,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Coordenação – Dra. Helena Pica
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PROGRAMA “APRENDER & BRINCAR”
(Pré-escolar e 1º Ciclo)

OBJECTIVOS:



Garantir a continuidade das parcerias estabelecidas com a Câmara Municipal da
Amadora, Escola EB1+JI Terra dos Arcos e Jardim de Infância da Falagueira, e os
respetivos Agrupamentos de Escolas Mães D’ Água e Pioneiros da Aviação Portuguesa,
do Programa “Aprender e Brincar”, assegurando mais um ano dos prolongamentos do
horário escolar e períodos de interrupção letiva do Pré-escolar e 1º Ciclo daqueles
estabelecimentos de ensino;



Assegurar a todas as Crianças das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF –
Pré escolar) e do Complemento de Apoio à Família (CAF – 1º ciclo) a vigilância e o
acompanhamento fora do horário escolar, através da ocupação dos tempos livres
integrada num conjunto de atividades lúdicas, desportivas e de expressão plástica, ateliês
e dinâmicas de grupo, no próprio espaço escolar;



Proporcionar um desenvolvimento saudável e harmonioso na criança, através da
transmissão de valores, do cumprimento de regras e aquisição de boas práticas, bem
como pela interiorização de conceitos que auxiliem a criança no processo de formação da
sua identidade, individual e social;



Garantir o apoio escolar de 2ª a 5ª feira (17:30H – 18:30H) na realização dos trabalhos
escolares das crianças de 1º ciclo (Escola EB1+JI Terra dos Arcos), sem prejuízo das
restantes atividades extra-curriculares que a criança se encontre a frequentar;



Promover a comemoração das efemérides e datas festivas, nomeadamente, o S.
Martinho, a Natal, o Carnaval, os Dias da Mãe, do Pai e da Criança, entre outros,
promovendo o (re)conhecimento das suas origens e das diversas formas de as
comemorar, em diferentes culturas e faixas etárias. Este objetivo será acompanhado de
trabalhos temáticos realizados no âmbito de ateliês e outras atividades das valências.
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Actividade de Enriquecimento Curricular - Expressões
Escola a Tempo Inteiro
(1º Ciclo)

OBJECTIVOS:



Desenvolver trabalhos temáticos na área da expressão plástica, com base no Projeto de
Atividades definido para o ano letivo 2015/2016 “Os Oceanos” - que promove a
transmissão de conhecimentos sobre o desenho, a pintura e a aplicação de diversas
técnicas de expressão plástica na elaboração de trabalhos individuais e de grupo, entre
eles com estampagem, digitintas, marmoriado, modelagem e Origami. Visa abordar temas
como as efemérides, a Reciclagem e a Preservação do Meio Ambiente, a Família e os
Direitos das Crianças e, no presente ano letivo, toda a vida que os Oceanos encerram e a
urgência em preservá-la. Estas atividades serão asseguradas até ao encerramento do ano
letivo (9 de Junho de 2016), após o que depende anualmente da continuidade do
protocolo de parceria com a CMA e o Agrupamento Pioneiros da Aviação Portuguesa para
o ano letivo seguinte - a iniciar em Setembro de 2016.



Desenvolver competências ao nível da expressão plástica e artística – com base na
oralidade, na escrita e no manuseamento de diferentes técnicas e materiais de desgaste;



Estimular a capacidade criativa da Criança, tal como promover o tema deste ano letivo;



Ajudar a desenvolver o sentido crítico e o gosto pela expressão plástica na criança;



Permitir o contacto com diversos materiais e técnicas de expressão plástica, na
elaboração dos trabalhos propostos pelo respetivo Projeto;



Estimular o espírito de solidariedade e a cooperação entre pares, nomeadamente, através
da realização de trabalhos de grupo;



Valorizar os tempos extra curriculares da criança, através da promoção de momentos
lúdicos e divertidos, com dinâmicas e atividades que contribuam para um desenvolvimento
harmonioso e global;



Cooperar para que continue a existir uma boa articulação entre os diferentes parceiros do
Programa Escola a Tempo Inteiro – SFRAA, Escola EB1+JI Terra dos Arcos/AEPAP e
Câmara Municipal da Amadora.
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Receitas
Programa "Aprender & Brincar"
Enriquecimento Curricular
Mensalidades
Inglês
Época Balnear

9.200,00 €
14.000,00 €
90.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
123.200,00 €

Despesas
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Honorários
Material Didáctico
Seguros
Época Balnear

63.000,00 €
13.356,00 €
5.100,00 €
25.000,00 €
1.500,00 €
200,00 €
7.000,00 €
115.156,00 €

SALDO - (+)

8.044,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Coordenação – Dra. Rita Jesus e Dra. Helena Pica
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QUINTA DE S. MIGUEL
O presente documento estabelece o plano de acção previsto para o ano de 2016 com os
respectivos orçamentos, para o estabelecimento da Quinta de S. Miguel.

A Quinta de S. Miguel desenvolve parcerias formais e informais, com várias instituições do
concelho, contribuindo para a diversificação e inovação dos serviços prestados, recorrendo
a recursos valiosos e contribuindo também para responder às necessidades dos utentes,
que frequentam as respostas sociais. Prevê-se para o ano de 2016, a manutenção e o
estabelecimento de novas parcerias.

Projectos
Cumprindo os objectivos do projecto AmaSénior, prevê-se que em 2016 seja atingido o
numero de utentes (120) estabelecidos no Protocolo com a CMA, garantindo a qualidade, o
bom funcionamento do projecto AmaSénior.
A continuidade deste projecto é imprescindível para assegurar a entrega de refeições aos
fins de semana e feriados, a utentes de SAD 5 dias e a utentes de Centro de Dia.

A Câmara Municipal da Amadora, em parceria com a Escola Superior de Teatro e Cinema,
criou o Projeto Identidades – Teatro Sénior, que tem como objetivo estabelecer pontes e
trocas entre as práticas e experiências de intervenção com pessoas séniores entre as várias
áreas de saber, evidenciando os benefícios da prática teatral no processo de envelhecimento
das pessoas e a promoção da formação de técnicos com grupos séniores em atividades de
teatro na comunidade. Pretende, simultaneamente, promover o envelhecimento ativo, a
inclusão e a acessibilidade à arte e à participação.
Este projeto é desenvolvido em IPSS com Resposta Social de Centro de Dia, prevendo-se a
continuidade do mesmo durante o ano 2016 na Quinta de S. Miguel.
Este projecto tem como objectivo dinamizar atividades sócio recreativas na resposta
social Centro de Dia, através de actividades como o teatro, a dança e a música.

Amasénior Viva + Boccia
A Câmara Municipal da Amadora, em parceria com a Federação Portuguesa de
Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), a Quinta de S. Miguel e outras
instituições do concelho, iniciou o projecto Boccia Sénior.
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O Boccia Sénior é um jogo de lançamento de bolas, concebido inicialmente para ser jogado
por pessoas com paralisia cerebral, mas tornou-se tão popular que é praticado também pela
população sénior.

Características:


Ser um jogo muito fácil de aprender;



Poder ser jogado em qualquer superfície plana;



Poder ser praticado com fins recreativos ou competitivos;



Poder ser praticado por atletas de todas as idades;



Promover o contacto social;



Promover o desenvolvimento de novas capacidades;



Estimular a capacidade mental;



Aumentar a confiança e auto-estima

Os utentes do Centro de Dia realizam treinos semanais na instituição e participam em
torneios interinstitucionais e intermunicipais.
O Centro de Dia dinamiza 2 ateliers semanais, o “Clube de Leitura” e a Ginástica,
financiados pela Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, que contribuem para a
manutenção e promoção da saúde e de competências cognitivas e físicas. Devido à
importância destas actividades para o bem-estar bio-psico-motor dos clientes do Centro de
Dia, e adesão dos utentes às actividades, existe a necessidade da manutenção destes
Ateliers.

Prevê-se manter a parceria informal com o projecto “A Rodar” para a dinamização do Clube
de Informática, para os utentes do Centro de Dia, orientado pela Terapeuta Ocupacional.
Cantinas Sociais
No âmbito do programa de Emergência Alimentar, o I.S.S., celebrou protocolo com a SFRAA,
para as cantinas sociais, cujo objectivo é apoiar famílias com dificuldades económicas que,
assim, podem aceder a uma ou duas refeições diárias, em regime de take-way (levar para
casa).
Prevê-se a continuidade do projecto para o ano de 2016.

Cumprimento do HACCP, no refeitório da instituição, através da manutenção do contrato com
a empresa Totális.
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Renovação do contrato de serviço com a empresa de Segurança, nas instalações da Quinta
de S. Miguel, garantindo o bom funcionamento e a segurança dos funcionários e clientes da
Instituição.

Aumentar o número de horas de formação para funcionários, dando cumprimento aos
requisitos legais.

Estabelecer protocolos com outras instituições, na área da saúde e da formação profissional.

Parcerias formais:


Instituto da Segurança Social



Câmara Municipal da Amadora



Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova



IEFP - Centro de Formação Profissional da Falagueira-Venda Nova



Clinica Humannexus – Saúde e Performance desportiva

Parcerias informais:


Hospital Fernando da Fonseca



Unidade de Saúde Familiar Amato Lusitano



ACES – Amadora



PSP da Venda Nova



Lions Club da Amadora



Farmácia Flama



Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian



Escola Profissional Gustave Eiffel



Projecto a Rodar



Cabeleireiro "Atreve-te"

A Quinta de S. Miguel, aderiu como parceiro à Campanha Local UN-ISDR 2010-2015
“Sempre em Movimento, Amadora é Resiliente”
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Centro Comunitário Intergeracional

O Centro Comunitário Intergeracional constitui-se um equipamento social plurifuncional que
objectiva o garante de condições sociais, culturais e de segurança a segmentos mais
vulneráveis da população.
O Centro enquadra-se numa perspectiva de intervenção que tem, entre outros objectivos, o
de promover e estabelecer relações de solidariedade, reciprocidade e convivência intergerações.
Através da prestação de serviços e do desenvolvimento de actividades pretende-se promover
a capacitação para a participação e integração social dos indivíduos, famílias e comunidade.
O centro actualmente desenvolve a sua intervenção na área dos idosos e crianças, prestando
serviços nas valências de Centro de Dia, Apoio Domiciliário / 7 Dias e Creche.
A acção do Centro Comunitário é de âmbito concelhio com prioridade aos munícipes
residentes na Venda-Nova e Falagueira (dada a escassez de recursos nestas freguesias).

Objectivos Centro Comunitário Intergeracional
 Promover o intercâmbio e Cooperação entre todas as valências do projecto;
 Promover Direitos de Promoção, Protecção e Relações Inter-Gerações;
 Garantir o Bem-estar e Promover o Desenvolvimento de potencialidades pessoais da
comunidade a que se dirige;
 Favorecer os vínculos sociais e facilitar a inserção social dos usuários;
 Fomentar a aquisição de competências sociais;
 Promover programas formativos de valores de respeito, igualdade, amizade e valorização
entre os vários grupos de usuários;
 Apoiar as famílias e pessoas em dificuldades, na prevenção ou resolução de problemas
que possam conduzir a situações de exclusão;
 Contribuir para o reforço das capacidades e competências das famílias, promovendo a
autonomia e auto estima;



Promover laços afectivos e sentimentos de solidariedade na comunidade em que se

encontra inserido, nomeadamente através da promoção do voluntariado.
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO / 7 Dias
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados
individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias que, por motivo de
doença, deficiência ou outro impedimento não possam assegurar temporária ou
permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida
diária e que prioritariamente sejam residentes nas freguesias da Falagueira e Venda-Nova.

Esta valência funciona de 2ª a Domingo no período das 9h às 21h (aos Sábados, Domingos e
Feriados dará resposta às situações de grave carência/urgência social).

Com acordo de cooperação para 30 utentes.

CENTRO DE DIA
O Centro de Dia admite idosos, pensionistas ou reformados que apresentem situações de
isolamento social, de dependência e/ou de carência do ponto de vista sócio-familiar ou outros
quadros de dependência que os impossibilitem de permanecer sozinhos no domicílio.
A funcionar de 2ª a 6ª feira entre as 9h e as 19h e ao Sábado para distribuição de refeições, a
sua intervenção é de âmbito concelhio, no entanto, e atendendo à localização geográfica e às
necessidades sentidas nesta área, dá prioridade aos indivíduos residentes das freguesias da
Venda-Nova e Falagueira.

Como valência, o Centro de Dia pretende contribuir para o aumento desta resposta social no
concelho da Amadora, constituindo-se como inovadora uma vez que pretende apostar na
diversificação e inovação dos serviços a prestar.

Serviços prestados no âmbito do S.A.D. e do Centro de Dia:
-

Serviços de cuidados de higiene pessoal e conforto (higiene habitacional e tratamento de

roupa);
-

Fornecimento e administração de refeições;

-

Lembrança da toma de medicação prescrita pelo médico assistente;

-

Apoio Social;

-

Acompanhamento do utente em situações de emergência e no exterior (sempre que o

mesmo não tenha apoio familiar ou este se verifique insuficiente).
Com acordo de cooperação para 50 utentes.
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Objectivos para 2016:
A Quinta de S. Miguel implementou o Sistema de Gestão da Qualidade em todas as
respostas sociais, com o objectivo de obter a certificação no nível de qualificação C.

Cumprimento dos objectivos de todas as respostas sociais da Quinta de S. Miguel, mantendo
a qualidade dos serviços prestados.

CRECHE
A creche constitui uma das primeiras experiências das crianças num ambiente organizado,
exterior ao seu circulo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a
desenvolver determinadas competências.

Objectivos
- Desenvolver o projecto educativo elaborado de acordo com as orientações curriculares;
- Promover um conjunto de cuidados, de forma equilibrada e adequada ao grupo de crianças
ao nível da segurança, higiene e nutrição;
- Encorajar as crianças a descobrirem o ambiente que as rodeia e a descobrir a novas áreas
como a linguagem;
- Assegurar ocasiões para que as crianças possam brincar no interior e no exterior do
estabelecimento;
- Estabelecer interacções individuais e em pequeno e grande grupo;
- Estabelecer rotinas diárias;
- Estabelecer cuidados pessoais a cada criança;
- Promover a participação activa da equipa da sala e da família.

Elaboração do projecto educativo, com a articulação entre os encarregados de educação e as
Educadoras, de forma a perceber quais são as suas principais preocupações, competências
que considerem que os filhos tenham adquirido e informação das competências que poderão
vir a adquirir.

Para tal as educadoras reunirão com os pais de forma a preencher uma ficha de diagnóstico
e com base nessa ficha irão elaborar os processos de desenvolvimento individuais.

Prevê-se a realização de acções de sensibilização para os pais sobre diferentes temas,
nomeadamente: alimentação, cuidados de higiene e acidentes domésticos.
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Através destes processos ira ser elaborado um projecto educativo que visa a abordar temas e
conteúdos que sejam familiares ao grupo de crianças.
Com acordo de cooperação para 30 crianças e capacidade para 36 crianças.

CASA DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO

A Casa de Acolhimento Temporário “Quinta de S. Miguel” é uma resposta às crianças que
prioritariamente residam no Concelho da Amadora e que se encontrem em situação de
perigo.
A Casa tem como objectivo principal da sua intervenção a Promoção do “Direito de
Protecção” das crianças/jovens acolhidos, consagrando-lhes um tratamento diferenciado de
acordo com o disposto na Lei 147/99 de 01 de Setembro.
A sua intervenção desenvolve-se no âmbito do Apoio e Protecção a crianças/jovens com
idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos que se encontrem em situação de perigo e
vulnerabilidade pessoal e familiar, permitindo-lhes permanecer na sua comunidade e manter
a identidade cultural e social, até à decisão sobre o encaminhamento mais adequado à sua
situação.
Com acordo de cooperação para 14 crianças.

Objectivos Gerais
A Casa de Acolhimento Temporário “Quinta de S. Miguel” tem como objectivos gerais:
a) O acolhimento transitório de crianças e jovens que se encontrem em situação de perigo,
vítimas de maus-tratos físicos e psicológicos, negligência ou abusos, que coloquem em causa
a sua integridade física, psíquica e formação;
b) Proporcionar às crianças/jovens acolhidos a satisfação das suas necessidades básicas em
condições de vida tão aproximadas quanto possível às da estrutura familiar;

c) Garantir e salvaguardar o seu desenvolvimento integral e bem-estar.
Objectivos Específicos
São objectivos específicos da Casa de Acolhimento:
 Promover a realização do diagnóstico da situação de cada criança/jovem;
 Proporcionar condições para a definição do “Projecto de Vida”, específico a cada situação;
 Contribuir para a melhoria da auto-estima das crianças/jovens e famílias;
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 Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
 Promover a reinserção familiar e social;
 Realizar uma intervenção individual na criança/jovem acompanhada pela intervenção
familiar;
 Realizar o acompanhamento familiar numa perspectiva transdisciplinar e multidisciplinar;
 Promover a formação em competências familiares e comportamentos parentais (art. 41º da
Lei 147/99);
 Favorecer laços afectivos e de solidariedade às crianças/jovens;
 Facilitar a inserção e vínculos sociais;
 Prevenir o comportamento de risco envolvendo e responsabilizando a família e
comunidade em acções de sensibilização.

Para que estes objectivos se concretizem, a equipa Técnica da “Quinta de São Miguel”
propõe-se a realizar uma intervenção nas seguintes áreas de Acção:

I. Gestão: Área a que está subjacente o funcionamento de toda a instituição, quer ao nível
dos recursos humanos, bem como ao nível da organização de todos os serviços.

II. Educativa: Área determinante para a consolidação do projecto de vida de cada residente,
pelo que se contemplam como grandes acções a área escolar e a organização dos tempos
livres.

III. Sócio-familiar: Área na qual se envida todos os esforços no sentido de se obter um
conhecimento bastante aprofundado da realidade socioeconómica, psicológica e familiar das
crianças acolhidas, para que seja possível a definição do Projecto de Vida mais adequado.
Este diagnóstico desenvolve-se desde o processo de admissão até à sua desvinculação da
C.A.T.

IV. Psicológica: Área que avalia a situação de risco psicológico e o grau de sofrimento em que
a criança se encontra, qual o significado real dos comportamentos que apresenta e qual a sua
capacidade para compreender o caso e o sentido de uma intervenção. Avalia o seu grau de
vinculação afectiva aos pais ou seus representantes, aos irmãos e outros familiares.

A intervenção da Casa de Acolhimento Temporário para o ano de 2016 além de fazer cumprir
o estipulado nos objectivos gerais e específicos, prevê:

a) Manter a parceria iniciada em Setembro de 2009 com os Escuteiros do agrupamento 900,
Monte Abraão, do Grupo Nacional de Escuteiros; no qual participam 8 crianças da Casa;
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA

18

PLANO E ORÇAMENTO - ANO 2016

b) Manter a parceria com o Banco Local de Voluntariado da Amadora, através da colocação
de voluntários para apoio ao estudo e apoio nas actividades do dia a dia;
c) Manter a colaboração com instituições de Ensino Superior, facultando dados para teses de
Mestrado e de Doutoramento e realização de estágios curriculares;
d) Manter os estágios escolares de turmas de educação e formação, do Centro de Formação
Profissional da Amadora e da Escola Gustave Eiffel;
e) Manter a Supervisão da Equipa Técnica, com a Dra. Rute Agulhas do Instituto de Medicina
Legal;
f) Estabelecer novos contactos, de forma a sensibilizar Instituições e particulares a colaborar
com a Casa de Acolhimento através de donativos;
g) Estabelecer protocolos com outras instituições, na área da saúde e da formação
profissional;
h) Manter a parceria com o Lions Clube da Amadora;
i) Manter a parceria com a Farmácia Flama;
j) Manter as parcerias com várias entidades que anualmente colaboram com a CAT, através
de ofertas de vestuário, calçado, brinquedos e mobiliário.
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Receitas
Segurança Social
Mensalidades
CMA

133.000,00 €
86.500,00 €
3.200,00 €
222.700,00 €

Despesas
Combustiveis
Transportes de Pessoal
Conservação e Reparação
Limpeza, Higiene e Conforto
Outros fornecimentos e serviços
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Seguros Acidentes de Trabalho
FRSS
Despesas com cozinha
Despesas administrativas

3.500,00 €
35,00 €
150,00 €
500,00 €
250,00 €
95.000,00 €
20.140,00 €
7.200,00 €
500,00 €
130,00 €
55.000,00 €
29.000,00 €
211.405,00 €

SALDO - (+)

11.295,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
Coordenação – Dra. Ana Chão

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA

20

PLANO E ORÇAMENTO - ANO 2016

CENTRO DE DIA
Receitas
Segurança Social
Mensalidades
CMA

92.000,00 €
130.000,00 €
6.600,00 €
228.600,00 €

Despesas
Combustiveis
Seguros
Transportes de Pessoal
Conservação e Reparação
Limpeza, Higiene e Conforto
Material de escritório
Material didáctico
Formação
Outros fornecimentos e serviços
Honorários
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Seguros Acidentes de Trabalho
FRSS
Despesas com cozinha
Despesas administrativas

4.000,00 €
200,00 €
50,00 €
350,00 €
2.000,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
1.000,00 €
4.100,00 €
66.000,00 €
13.992,00 €
6.000,00 €
500,00 €
90,00 €
70.000,00 €
29.000,00 €
197.632,00 €

SALDO - (+)

30.968,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
Coordenação – Dra. Ana Chão
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CRECHE

Receitas
Segurança Social
Mensalidades
Inscrições
Inglês

90.000,00 €
58.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
154.000,00 €

Despesas
Material Didáctico
Seguros
Publicidade
Limpeza, Higiene e Conforto
Outros fornecimentos e serviços
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Seguros Acidentes de Trabalho
Honorários
FRSS
Despesas com cozinha
Despesas administrativas

150,00 €
130,00 €
300,00 €
1.400,00 €
250,00 €
55.000,00 €
11.660,00 €
5.300,00 €
800,00 €
1.300,00 €
90,00 €
33.000,00 €
29.000,00 €
138.380,00 €

SALDO - (+)

15.620,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
Coordenação – Dra. Helena Pica
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CASA DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO
Receitas
Segurança Social

273.000,00 €

CMA

20.000,00 €

Abonos

6.000,00 €

Donativos

3.000,00 €
302.000,00 €

Despesas
Combustiveis

3.500,00 €

Material de escritório

500,00 €

Seguros

350,00 €

Transportes de Pessoal

100,00 €

Deslocações

200,00 €

Contencioso e notariado

300,00 €

Conservação e Reparação

2.500,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto

4.900,00 €

Despesas c/ farmácia

2.500,00 €

Alimentação Infantil

5.500,00 €

Act. Recreativas e Culturais

1.000,00 €

Despesas com infantário

1.500,00 €

Outros fornecimentos e serviços

3.000,00 €

Material Didáctico

50,00 €

Vestuário e calçado

450,00 €

Formação

90,00 €

Semanadas

400,00 €

Trabalhos especializados

3.000,00 €

Remunerações a pagar

200.000,00 €

Encargos s/ remunerações

42.400,00 €

Outras despesas e encargos

14.000,00 €

Seguros Acidentes de Trabalho

2.700,00 €

FRSS

270,00 €

Despesas com cozinha

25.000,00 €

Despesas administrativas

29.000,00 €
343.210,00 €
SALDO - (-)

-

41.210,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
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Coordenação – Dra. Andreia Pires

PROJECTO AMASÉNIOR

Receitas
Refeições Utentes
Refeições CMA
Vencimentos CMA

1.000,00 €
30.000,00 €
9.600,00 €
40.600,00 €

Despesas
Custo de Refeições
Vencimentos
Termos para alimentos
Embalagens para alimentos
Seguro Carrinhas
Imposto circulação carrinhas
Gasóleo

31.300,00 €
9.600,00 €
100,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
1.200,00 €
42.800,00 €

SALDO - (-)

-

2.200,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
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PROJECTO CANTINA SOCIAL

Receitas

Refeições SS

40.000,00 €
40.000,00 €

Despesas
Custo de Refeições
Vencimentos
Termos para alimentos
Embalagens para alimentos
Seguro Carrinhas
Imposto circulação carrinhas
Gasóleo

40.000,00 €

500,00 €

40.500,00 €

SALDO - (-)

-

500,00 €

Estrutura Organizativa
Direcção – Eduardo Rosa
Direcção Técnica – Dra. Elisabete Costa
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OUTRAS ATIVIDADES

Objectivos Gerais

a) Alargar a ideia de academia a todas as modalidades;
b) Melhorar, ano após ano, a coordenação interna de cada modalidade;
c) Continuar a melhorar a coordenação intermodalidades;
d) Promover a divulgação das modalidades e os seus espectáculos junto da população;
e) Manter e melhorar a página na internet da SFRAA para divulgação das modalidades;
f) Promover, estimular e desenvolver a prática do desporto por todas as camadas etárias;
g) Promover acções de sensibilização para a importância da prática desportiva num estilo
de vida saudável;
h) Aumentar o número de praticantes em todas as modalidades.

BALLET

PLANO DE ACTIVIDADES:



Manutenção e desenvolvimento dos 3 níveis de ensino;



Divulgação da modalidade junto da população local;



Contínuo aperfeiçoamento técnico dos alunos;



Realização de 3 espectáculos de Ballet (Festa de Natal, Festa da Primavera e Festa final de ano
escolar no âmbito do “SFRAA em Festa”);



Participação de uma classe de exibição nos espectáculos, contando com a colaboração da Câmara
Municipal, Juntas de Freguesia, Associações, e outras entidades, para a sua divulgação;



Estimular e desenvolver nos alunos a prática da actividade física e a expressão corporal, a
capacidade de encenação, a linguagem gestual e a sensibilidade para a música;



Promover encontros/debates junto dos parentes dos praticantes para a compressão da linguagem
corporal.
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Receitas
Mensalidades

5.500,00 €
5.500,00 €

Despesas
Honorários

3.575,00 €
3.575,00 €

SALDO - (+)

1.925,00 €

Estrutura da Secção

Direcção – Dolores Reis
Professora – Zita Ferreira
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ÁREA DAS DANÇAS

OBJECTIVOS:


Aumentar a divulgação das modalidades junto da população local;



Contínuo aperfeiçoamento técnico dos alunos;



Promover encontros/debates sobre metodologias do treino das expressões pela dança.

PLANO DE ACTIVIDADES:



Workshops de Kizomba, Bachata Sensual, UrbanDance, Street jazz;



2 Espetáculos de Danças de Salão;



Espetáculo final do ano letivo;



Participação no Festival de Dança e Fitness da Amadora



Participação no Festival Intercultural da Junta de Freguesia Falagueira-Venda Nova;



3 master classes de Zumba Fitness;



Participação em vários eventos de Zumba;



Mega aula Fitness Nariz Vermelho;



Mega aula de Piloxing;



Exibições de Danças de Salão e Ritmos Latinos em eventos noturnos

Modalidades:


Danças de Salão (níveis I, II e III);



Zumba Fitness;



Pilates;



Ritmos Latinos;



Piloxing.
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Receitas
Mensalidades
Inscrições

22.800,00 €
1.000,00 €
23.800,00 €

Despesas
Honorários

15.960,00 €
15.960,00 €

SALDO - (+)

7.840,00 €

Estrutura da Secção
Direcção – Jorge Martins
Coordenadora – Dora Ribeiro
Professores – Fábio Trindade, Maria José Guerreiro, Susana Sampaio, Gonçalo Faustino, Janey
Pereira, Cinthia Reis e Verónica Miranda.
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ÁREA MUSICAL
OBJECTIVOS:
Escola de Música


Manutenção do número de alunos e aumento da qualidade do trabalho desenvolvido;



Áreas de ensino: Educação Musical e Solfejo.

INSTRUMENTOS DE SOPRO

- Maestro Francisco Martins

PIANO e ORGÃO

- Professora Natália Pinto

GUITARRA

- Professores Pedro Capelas e José Grossinho

Canto Coral
Escola de Canto Coral


Manter o ensino do Canto Coral para todas as crianças do Jardim-de-infância da SFRAA e do
Programa “Aprender & Brincar” do Pré-escolar (JI da Falagueira e JI da Escola EB Terra dos Arcos).



Atividade de carácter facultativo para as crianças do Programa “Aprender & Brincar” de 1º Ciclo da
Escola EB Terra dos Arcos, visando promover o contacto com a expressão musical, desenvolvendo
a sensibilidade e o interesse pela Música.
- Professora Natália Pinto

Grupo Coral Infantil


Consolidação da estrutura organizativa (Secção).



Consolidação do Grupo Infantil através do enriquecimento do seu repertório, sempre na perspectiva
de melhorar a sua qualidade.



Atuações no Concelho, privilegiando as parcerias com Escolas, Associações locais e Autarquia.



Atividade gratuita.
- Professora Natália Pinto

Banda


Realização de 15 concertos e arruadas, dentro e fora do concelho da Amadora



Continuação de uma política de renovação, melhoria e reforço da Banda
- Maestro Francisco Martins
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Receitas
Exibições
Mensalidades

1.000,00 €
8.000,00 €
9.000,00 €

Despesas
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos
Honorários
Eventos
Acessórios, instrumentos e reparações

SALDO - (-)

7.000,00 €
1.484,00 €
315,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
50,00 €
16.349,00 €

-

7.349,00 €

Estrutura Organizativa
Coordenador – Carlos Heitor
Escola de Musica – Francisco Martins, Natália Pinto, Pedro Capelas e José Grossinho
Escola de Canto Coral e Grupo Coral Infantil – Natália Pinto
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Objectivos Gerais da Secção


Aumentar o número de participantes e continuar a apostar nas classes de formação.



Aumentar a especialização dos quadros técnicos – Educação Física Infantil, Manutenção,
Competição e Exibição.



Continuação da melhoria das condições dos equipamentos e infra-estruturas para a prática das
diversas modalidades.



Promover workshops nos espaços da SFRAA.

Classe Juvenil Competição


Participação em Saraus em representação da SFRAA.



Exibições na cidade da Amadora com animação diversificada e parcerias com Escolas e Autarquia.



Participação nos Campeonatos Distritais, Regionais e Nacionais da FGP.



Organização dos espectáculos de dança.

“Backstage Project” (Hip-Hop e Contemporâneo)


Terminar a renovação do espaço utilizado pelo Backstage Project e a criação de sua nova imagem
até à data do seu 1º aniversário (que já contou com o apoio da Robbialac e dos seus alunos para
pintar o espaço);



Consolidar o seu crescimento enquanto estúdio de dança e promover a sua divulgação;



Organizar uma festa de final de ano em que todas as demais modalidades da SFRAA possam
participar;



Contar com o apoio de todos os elementos envolvidos (SFRAA e alunos), durante o decorrer da
época 2015/2016, para atuações, eventos e workshops que possamos organizar.

Modalidades:


Hip Hop Babies;



Hip Hop Kids;



Hip Hop I;



Contemporâneo Kids;



Contemporâneo I.
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Calendarização:


7 de Setembro de 2015 a 28 de Julho de 2016

Interrupção de Atividades
 Natal - 24 e 25 de Dezembro
 Ano Novo - 31 de Dezembro e 1 de Janeiro
 Carnaval - 9 de Fevereiro
 Dia da Liberdade - 25 de Abril
Espetáculos/Atuações/Festas
1º Aniversário do Backstage Project – 14 de Outubro de 2015


Convívio com as alunas de todas as turmas mais a professora entre as 18h30 e as 19h30.

Festa de Natal 2015 – 19 de Dezembro de 2015


Apresentação de todo o trabalho feito durante o primeiro trimestre da Época 2015/2016 no Salão
Principal, seguido de lanche e convívio de pais, alunos, familiares e amigos.



Horas a definir.

Comemoração do 25 de Abril – 25 de Abril de 2016


Atuação de todas as turmas Backstage Project



Horas e local a definir pela Junta de Freguesia

Workshop – Street Jazz/Heels
Data e Local: 10 de Outubro de 2015 no Salão Principal às 16h, com duração de 1h30m.
Preçário: 5€ para sócios SFRAA e 7.5€ para externos

Sarau de encerramento


Organização da Festa de Encerramento da Época 2015/2016 integrada no “SFRAA em Festa”.
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Receitas
Mensalidades Trampolins
Mensalidades Hip Hop, Manutenção
Inscrições Hip Hop
Subsidio FGP

35.000,00 €
5.000,00 €
300,00 €
200,00 €
40.500,00 €

Despesas
Honorários
Material desportivo
Eventos
Inscrições FGP com seguro

10.000,00 €
1.000,00 €
700,00 €
600,00 €
12.300,00 €

SALDO - (+)

28.200,00 €

Estrutura de Secção
Direcção – Carlos Heitor e João Paulo Dias
Professores – Maria do Céu Nunes; Andreia Cordeiro; Fábio Castanho; David Dias
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ARTES MARCIAIS
OBJETIVOS:


Participação nos Campeonatos da especialidade;



Organização de um estágio nacional;



Contínua consolidação da modalidade de Karaté Infantil.

Receitas
Mensalidades
Aluguer Instalações

4.300,00 €
3.000,00 €
7.300,00 €

Despesas
Honorários

2.150,00 €
2.150,00 €

SALDO - (+)

5.150,00 €

Estrutura da Secção
Director – Carlos Heitor
Coordenação Técnica – Cláudio Fung
Professores – Cláudio Fung, Saudade Fung e Andreia Martins

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA

35

PLANO E ORÇAMENTO - ANO 2016

ATLETISMO
PLANO:


Aumentar o número de participantes nas provas populares;



Manutenção das equipas federadas nos diferentes escalões etários;



Participar nas diversas competições oficiais da A. A. Lisboa e F. P. Atletismo;



Participar nos campeonatos nacionais de corta-mato e pista coberta durante o Inverno;



Participar nos campeonatos nacionais de corta-mato e pista ao ar livre durante o Verão;



Dar continuidade à parceria com a Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova na organização e
dinamização do projeto “Escolinhas de Atletismo”;



Concretização de um projeto para a criação de escolas de atletismo destinado a crianças entre os 6
e os 12 anos, a funcionar no Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega;



Participar nas seis provas do “Torneio Cidade da Amadora e Atletismo”;



Promoção e organização do Grande Prémio Atletismo “Jorge Soares”;



Promoção e organização do Meeting “SFRA Amadora 2016” no Complexo Desportivo Municipal
Monte da Galega – Amadora.



Organização e dinamização em conjunto com a Câmara Municipal da Amadora e Associação de
Atletismo de Lisboa as “ Jornadas de Atletismo da Amadora” e o Meeting Jovem AAL.

Receitas
Patrocinios
Outros

2.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €

Despesas
Eventos
Honorários
Material Desportivo
Grande Prémio SFRAA
Seguros

2.000,00 €
7.000,00 €
300,00 €
3.500,00 €
500,00 €
13.300,00 €

SALDO - (-)

-

8.300,00 €

Estrutura da Secção
Direcção – Dolores Reis
Treinador – Celestino Semedo
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TRIATLO
PLANO:


Participar nas competições organizadas pela Federação de Triatlo de Portugal, cujo início é em
Janeiro e final é em Novembro;



Campeonato nacional de clubes de triatlo;



Campeonato nacional de clubes de triatlo;



Taça Porterra – participar em 8 provas;



Taça de Portugal de Triatlo – participar em 8;



Campeonato nacional jovem – participar nas provas do calendário;

Receitas
Patrocinios
Outros

5.000,00 €
8.000,00 €
13.000,00 €

Despesas
Eventos
Honorários
Material Desportivo
Inscrição atletas

5.000,00 €
200,00 €
6.000,00 €
11.200,00 €

SALDO - (+)

1.800,00 €

Estrutura da Secção
Direcção – Dolores Reis
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ÁREA RECREATIVA

PLANO:



Manutenção das condições de funcionamento e conservação dos jogos



Realização de vários Torneios de Jogos de Salão



Realização de festas complementares

Despesas
TV Cabo
Jornais

950,00 €
1.300,00 €
2.250,00 €

SALDO - (-)

2.250,00 €

Estrutura da Secção
Direcção – Matias Pica

SERVIÇO DE TRANSPORTES
Despesas
Combustiveis
Seguros
Conservação e reparação

10.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
32.000,00 €
SALDO - (-)

32.000,00 €
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – HIGIENE E LIMPEZA
Despesas
Electricidade
Água
Comunicação
Material de escritório
Materiais - Limpeza e higiene
Manutenção e conservação
Seguros
Outros fornecimentos e serviços

7.500,00 €
200,00 €
2.500,00 €
1.800,00 €
2.200,00 €
50,00 €
6.000,00 €
25.000,00 €

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos

26.500,00 €
5.618,00 €
1.800,00 €

Honorários

33.918,00 €
15.000,00 €

HIGIENE E LIMPEZA
Remunerações a pagar
Encargos s/ remunerações
Outras despesas e encargos

7.400,00 €
1.568,80 €
870,00 €

Amortizações

9.838,80 €
15.000,00 €
119.006,80 €

SALDO - (-)

119.006,80 €

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS
Receitas
Quotas e inscrições de sócios
Outros proveitos e ganhos operacionais
Subsidios

SALDO - (+)

11.000,00 €
6.600,00 €
6.000,00 €
23.600,00 €

23.600,00 €
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Amadora, 06 de Outubro de 2015

A Direcção

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA

40

