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SOCIOHABITAFUNCHAL 

A SociohabitaFunchal, Empresa Municipal de habitação, EM, nos termos 
da Lei N° 50/2012 de 31 de Agosto, apresenta o Orçamento e Plano de 
Atividades para o ano de 2016. Estes documentos têm na sua base as 
obrigações resultantes do estatuto da empresa e a política da Câmara para este 
sector. 

A visão estratégica ca Câmara passa por adotar políticas de habitação 
que perdurem no tempo, onde se inclui a renovação e regeneração dos bairros 
antigos do Município. Esta intervenção visa a criação de pequenos núcleos 
habitacionais, dispersos pela malha urbana da cidade, compactos, seguros e 
funcionais, proporcionando a melhor qualidade de vida possível aos seus 
moradores e total integração na comunidade. Esta intervenção deve ser 
complementada por medidas de curto prazo, caso do subsídio ao arrendamento 
e de incentivos ficais a oradores, que respondam as situações de maior 
imergência social sem resposta imediata de medidas mais estruturantes. 

Todo o trabalho e atenção na ação desenvolvida pela Sociohabitafunchal, 
EM está focalizada nos munícipes com carências habitacionais, sociais e 
económicas. 

O conjunto de estruturas sociais e desportivas criadas junto dos conjunto 
habitacionais tem permitido o desenvolvimento de um trabalho de proximidade 
com a população residente nos mesmos. Esta tem mostrando ser uma ação 
acertada, com resultados visíveis e expressivos na inclusão socioeconómica dos 
moradores, vivendo- se um ambiente de certa paz social nos diversos conjunto 
habitacionais. 

O Plano comtempla um conjunto de projeto/ações que tem sido 
implementadas e desenvolvidas e que representam um avanço significativos na 
promoção e integração das famílias na comunidade, baseadas em programas 
originais e inovadores que envolvem matérias ligadas ao desporto, lazer, saúde, 
educação, formação, ambiente, economia e da música e que envolve, neste 
momento, perto de duas centenas de utentes, com a criação de bandas e grupos 
musicais. 

É de enaltecer a colaboração que é prestada por inúmeras empresas 
privadas e serviços públicos regionais, colaboração essa que tem sido essencial 
para o trabalho que a Sociohabitafunchal EM tem desenvolvido a favor das 
famílias mais necessitadas do Concelho. 

Para uma intervenção efetiva e eficaz na procura por alcançar e superar, 
se possível os resultados projetados, irão ser implementados de uma forma mais 
exaustiva e pormenorizada, procedimentos de avaliação, na procura de uma 
otimização qualitativa e quantitativa das intervenções. Para monitorizar este 
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trabalho foi concebida uma base de dados que vem facilitar a implementação e 
controlo de todo este trabalho. Esta avaliação irá ser efetuada no decorrer das 
ações, permitindo uma melhoria nos procedimentos menos conseguidos. 

Inserida numa conjuntura nacional altamente adversa, a 
Sociohabitafunchal EM tem os seus gastos reduzidos ao mínimo indispensável 
ao seu funcionamento. As receitas da empresa têm apresentado uma evolução 
decrescente assinalável, em resultado da quebra significativa que se verifica nos 
rendimentos das famílias e que condiciona fortemente as intervenções e físicas 
(habitacionais) que a empresa possa efetuar. 

Este Orçamento reflete esta realidade, com a maior componente de 

despesa concentrada nos meios humanos indispensáveis à sua ação, 
compostos na sua maioria por técnicos com formação superior nas áreas sociais, 
para prestar apoio especializado aos moradores e outros utentes da empresa. 

O Orçamento da Sociohabitafunchal EM para 2016, apresenta-se, uma 
vez mais, equilibrado, refletindo de forma rigorosa a proveniência e aplicações 
financeiras para o próximo ano. A forma criteriosa como são realizadas as 
despesas da empresa, tem permitido potenciar ao máximo as ações e atividades 
da Sociohabitafunchal EM ao mais baixo custo, com a execução muito próxima 
dos valores orçamentados. 

No final do ano, os documentos do Relatório e Contas serão submetidos 
a aprovação da Assembleia Geral da empresa e dada a informação à Câmara e 
Assembleia Municipais, onde poderemos ter novamente o cumprimento integral 
de estes dois documentos previsionais da Sociohabitafunchal, EM a bem de 
todos os seus utentes. 

Mais do que o instrumento económico e financeiro que um orçamento 
possa representar, o Município tem na Sociohabitafunchal, EM, um papel nobre 
e extremamente útil no apoio que pode ser prestado ao extrato mais carenciado 
da população do concelho. Estes documentos são transformados assim na 
oportunidade de intervir de forma decidida e reforçada no estimular da população 
na procura do seu bem-estar e qualidade de vida. 

Funchal, 13 de Outubro de 2016 

João MiguelMiguel de Freitas Baptista 

Administrador Único 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 

BALANÇO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 E PREV1SIONAL PARA 2016 

014sntentes expressos em avos/ 

ACTIVO 
31 Agosto 

2015 
31 Dezembro  

2016 

ACTIVO NÃO CORRENTE: 
Actives fixos tangíeis 15.892.12 47.034,00 

Total do actuo não carente 15 892,12 47.094,00 

ACTIVO CORRENTE: 
In‘enterlos 92011 900,00 
Clientes 55.654,24 87.717,00 
Estado e outros entes Nide°, 6.637,81 1.512,00 
Outras contas a receber 286.482,93 5.150,00 
Diferimentos 1.037,42 1.003,00 
Caixa e depósitos bancados 76130,55 158.653.00 

Total do active corrente 420.863,06 232.932.00 

Total do activo 442.555.18 279.968,00 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PRÓPRIO: 
Capital realizado 200.000,03 
Rasares legais 5.792,63 5.792,00 
Resultados transitados -216.407,50 -105.742,00 

-10.614,87 100.050.00 
Resultado liquido do período -1.809,98 0,00 

Total do capital próprio -12224,85 100.050,00 

PASSIVO. 
PASSIVO 1440 CORRENTE: 

Total do passiw não corrente 0,00 0,00 

PASSIVO CORRENTE: 
Fornecedores 811.92 1.252,00 
Estado e outros entes pubboos 40.132.57 33.38300 
Accionistas/soCios 110.614,87 0,00 
Outras contas a pagar 180.532,67 145.251,00 
OHM mentos 122.888,00 

Total do peasko corrente 454.7150,03 179.915.99 
Total do passivo 454.780,03 

Total do capital próprio e do passivo 442.555,16 279.056,00 

O Administrador Único 
	

O Técnico Oficial de Contas 

ROSA RCC)-e a 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 E PREVISIONAL 2016 

gemente napressas em aios) 

RENDIMENTOS E GASTOS 
31 Ibieba 

Roles 	 2315 
[bombo 
2015 

Vendas e senapas prestadas 
Slbbosa cdpixeçao 

Custo das mero/idades penadas e das rradênas amsurtides 
Fornecimentos e ~iças externai 
Gaste mo o pessoa 
baldeada de Tida 	receber 	bobeies) (Padas /senis) a 
Otos bricknenios e ganhos 
Outros gastos e padas 

Remitindo antes da dapaidap3a5 gestos da blenda medo e Impados 

Gastos I mamães de depailaçao e de abOdizaçaii 
toa idade de irmagmentos depreabeis / abainhas (perdas / reiersfes) 

Raaellado eimaelona I beba da gaba da firrecameedo e biparto( 

Nos e mencknentos mestos oblidce 
duos e gastos alebres suradabs 

ReatIledo animada Impedia 

Imposto sobe o ~medo de pabdo 
Roubado liquido do paliado 

5]009501 
257 83355 

781.44050 

0605185 5-5. 
-55.93405 

9.T15,m 

-1022554 
4831 425,M 

-6.372.83 
5079537 

9.521,48 
480514 

337520 

3271.00 

-9300 1372,00 

-9050 

-1311,38 
-1 B99aa O 03 

O Adrninishador único 

\c-b\ 

O Técnico OMS de Contas 

ROSA R0(34 
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NOTA JUSTIFICATIVA 

Justificamos abaixo os valores apresentados no Balanço e Demonstração de 
Resultados Previsionais: 

Investimento: 

435 — Equipamento Administrativo — 3.600,00 

Prevê-se a aquisição de 2 computadores, 2 projetores bem como de mobiliário, 
conforme consta do mapa de investimento. 

A fim de efetuar uma grande intervenção nas áreas verdes do conjunto 
habitacional do Palheiro Ferreiro a Sociohabitafunchal concorreu e obteve 
aprovação de um fundo da EDP Solidária para o financiamento destes arranjos 
exteriores. Para um investimento de 29.911,38 acrescido do IVA a 
comparticipação é de 75% totalizando 25.000,00 e o restante sendo a cargo da 
Sociohabitafunchal. 

As obras já estão em curso, tendo como certo a sua conclusão até o final do ano 
corrente, não só pelo andamento da obra, como também, por resultar de uma 
exigência do próprio fundo. 

Rendimentos: 

72 — Prestação de Serviços Bar — 18.240,00 

721 — Vendas de Mercadorias — Receita do bar existente nas instalações afetas 
à Empresa. 

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) criou um novo bar, próximo do bar da 
Sociohabitafunchal, prevendo se uma redução na afluência de "clientes" ao bar 
da empresa e consequentemente, uma redução nos rendimentos. 

6 



SOCIOHABITAFUNCHAL 

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) criou um novo bar, próximo do bar da 	Cr 
Sociohabitafunchal, prevendo se uma redução na afluência de "clientes" ao bar 	\ 
da empresa e consequentemente, uma redução nos rendimentos. 	 'RR 

72 — Prestação de Serviços Rendas — 763.200,00 

721 — Rendas habitacionais e sociais 

Apuramos este valor com base na média mensal — 63.600,00/mês. 

Para 2016 prevê-se um ligeiro acréscimo dos rendimentos com as rendas em 

resultado de uma decisão da Assembleia Geral da Empresa com repercussões 
a dois níveis: 

Uma primeira situação, que se refere aos bairros antigos que aguardam 
renovação (demolição e construção de novos empreendimentos) em que 

vigorem valores de renda irrisórios, ou seja de 0,50 e 1,00, sendo de aplicar a 
renda social mínima sempre que ocorra alterações na titularidade do agregado 
familiar. 

Uma segunda situação, que se prende com os prédios do Município de caracter 
mais definitivo, ou seja, não estão previstas as suas demolições, em que vigora 
o sistema de renda fixa, sendo de aplicar a renda social sempre que ocorra 
alteração da titularidade no arrendamento. 

75 — Subsídios à Exploração — 392.158,00 

Corresponde a um subsídio a atribuir à Empresa por conta do Contrato 
Programa que irá ser celebrado com a CMF em 2016, e que *financiar a 

diferença demonstrada entre os encargos efetivos e as reoeitas previsível 
constantes na proposta de orçamento para 2016, no montante de 380.158,00, 
bem como de um subsidio a atribuir pelo Instituto de Emprego, pai:á...manutenção 
do Clube de Emprego de Santo António, no valor de 12.000,00. 

78 — Outros Rendimentos e Ganhos — 9.725,00 



SOCIOHABITAFUNCHAL 

constituição da Sociohabita, bem como ao apoio financeiro de algumas juntas de 1 7."--L\ 
 freguesia do Funchal. Inclui também a imputação do subsídio ao investimento. 	"PiR 

Gastos: 

61 — Custo das Mercadorias — 15.235,00 

Relativo ao funcionamento do bar interno. Prevê-se um decréscimo da atividade 
do bar em resultado da abertura do novo bar da CMF. 

62 — Fornecimento e Serviços Externos — 87.991,00 

Trabalhos Especializados — 20.335,00 

Revisor de Contas — 4.575,00 

Processamento de salários e contabilidade — 15.060,00 

Outras prestações de serviços — 700,00 

Publicidade e Propaganda — 200,00 

Honorários — 10.704,00 

Jurista — 8.784,00 

Outros colaboradores — 1.920,00 

Conservação e Reparação — 11.786,00 

Diz respeito à manutenção dos Conjuntos Habitacionais, reparação de 
viaturas e de equipamento administrativo — 11.786,00 

No ano de 2014 assistiu-se a um reforço dos intervenientes no parque 
habitacional do Município que teve como consequência uma menor 
necessidade de intervenção em 2015 e em 2016, aliada a cada vez mais 
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No ano de 2014 assistiu-se a um reforço dos intervenientes no parque 
habitacional do Município que teve como consequência uma menor 

necessidade de intervenção em 2015 e em 2016, aliada a cada vez mais 
sensibilidade da população residente nestes empreendimentos no 
sentido de zelar cada vez mais as habitações onde residem. 

Serviços Bancários — 600,00 

Ferramentas e Utensílios — 590,00 

Áreas Verdes dos Conjuntos Habitacionais 

Material de Escritório — 6.435,00 

Electricidade — 560,00 

Combustíveis — 6.635,00 

Gasóleo — Consumo de 3 viaturas ao serviço da empresa, cedidas pela 
CMF 

Rendas e Alugueres —480,00 

Condomínio (Achada) — 290,00 

Condomínio (Habitajem) — 190,00 

Comunicação — 19.311,00 

Diz respeito à comunicação fixa, móvel, intemet e CTT. 

Contencioso e Notariado — 1.280,00 
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Ações de despejo e reclamação de estragos, depósito das contas na 
Conservatória do Registo Comercial 	 'VR 

Limpeza e Higiene — 3.960,00 

Sede e ATL 

Outros Fornecimentos — 5.115,00 

Atividades Sociais e Projetos — 4.850,00 

Assinaturas anuais — 265,00 

A intervenção social que é feita e com muito orgulho da empresa e CMF, 
conta cada vez mais com parceiros ligados essencialmente ao ramo 
alimentar, transportes e material didático. No presente ano já contactou 
com 71 mecenas/parceiros, o que fez reduzir os gastos da empresa com 
este trabalho de grande relevância e de interesse económico e social 
para o Concelho. 

63 — Gastos com o Pessoal — 968.518,00 

Conforme mapa em anexo, foram aplicadas as reduções previstas para 2016, 
conforme a lei 75/2014. 

64 — Gastos de Depreciação e de Amortização — 7.022,00 

Conforme mapa em anexo. 

65 — Perdas por Imparidade — 95.989,00 

Conforme mapa em anexo. 

As perdas por imparidade são relativas às rendas de cobrança difícil. 
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68 — Outros Gastos e Perdas — 7.196,00 

Imposto de selo e tarifa cobrada pelos CTT pelos serviços prestados nas 
cobranças de rendas. 

Funchal, 29 de Setembro de 2015 

O Administrador Único 	 O Técnico Oficial de Contas 

▪)s

- 

	rPOC-  1-f A 
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ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVINONAL 2016 

Jon Fev Mr Abr IVbi Jun Jul 	400  Sei Out Nov Dez Total 
RENOMENTOS 

Prestaçoes de Serviços 

Bar 1.520 1 520 

/
 1.520 1.520 1 523 1.520 	1.531 1.520 1.510 1.520 1.520 18.240 

Rendas Habitacionais e Sociais saca, 61600 / 63.600 616(0 63.600 63.600 	61603 63.600 63.603 63600 63.600 763.233 
Subsídios el 64001-0950 32-680 32.680 / 32.680 32680 32.680 31680 	32330 32683 32603 32.690 32678 392158 
Outros rendimentos e ganhos 747 747 747 747 747 747 	747 747 747 747 758 9.725 

1OTAL RB4LXR118410S 98.547 98.547 99.297 98.547 98.547 98347 98.547 	98.547 98.547 98.547 98347 98.556 1.183.323 

GASTOS 

1.270 

1.567 

892 

935 

Custo dos matérias consumidas 1.270 1.90 1.270 1.270 1.270 1.270 15.235 
Fornecimentos e Serviços Externos: 

Trabalhos epecialtacbs 1.717 1.567 1.747 1 568 1.982 1.698 20.335 
Publicidade 

24)0 
Honore:rios 892 892 892 892 892 892 10.704 
Conservação e reparação 935 10&5 935 935 935 1.091 11.786 

50 

49 

536 

46 

553 

40 

1.609 

100 

330 

600 

1822 

61.967 

14784 

137 

600 
P

}
4

R
9

§
?

R
§  

!
2=7 	

9
 9

§
?  R 9 	

L,?; 	
§ 

Serviços bancados 50 50 50 50 50 50 600 
Ferramentas e Utensilios 49 49 49 49 49 51 590 
Material de Bailaria 536 536 536 536 536 539 6.435 
Electividade 46 46 46 46 46 54 560 
Combustiveis 553 

553 553 553 553 552 6.635 
Rendas e Alugares 40 40 40 40 40 40 483 
Comunicação 1109 1.609 1.609 1.609 1.609 1.612 19.311 
Contencioso e Notariado 103 IDO 100 100 103 100 1.2(0 
Limpeza e Higiene 330 330 33) 333 33) 330 39E0 
Outros 545 400 200 300 300 650 5.115 

Gastos com o Pessoal: 

Remunerações O. Sociais 31302 3.822 3e22 3.822 3.822 38I8 4530 
Remuneraçães Pessoal 61.967 61.967 61.967 61.967 61.967 61.967 743.604 
Encargos s/ Remunerações 14.764 14784 14.784 14784 14284 14780 177.404 
Segura 137 137 137 137 137 143 1.650 

Outros gastos e perdas: 

Impostos 400 (G) 600 SOO 600 596 7.196 
TCTAL GADOS 89.917 89.687 89.982 89.837 	89.787 90.321 89.887 	90.037 89.667 89.588 90.002 911 233 1078.940 

SALDO DE EXPLORAÇÃO &630 8.860 9.315 8710 	8.760 8226 8.660 	8.510 83E10 8359 8.545 8.313 104.383 

12 O AcIm Radiador único O Técnico Oficial de Contas 



72.940 
86.218 130.246 119.258 
2.082 

72.790 

15.510 -41.946 -27.958 15.360 
169.301 209.165 141.343 211.247 

172.213 156.853 
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ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA PREVISIONAL 2016 

Jan 

200.029 

1.520 

55.100 

31.680 

3.003 

1.269 

7.431 

43.685 

600 

33.233 

205.111 	203.593 	204.083 

1. Saldo de disponibilidades no inicio do mis 
2. RECEBIMENTOS 

De Exploração 

Prestação de Serviços-BAR 

Prestação de Serviços Pendas 

Subsídios Cr Exploração CMF 

Subsídios à Exploração Clube Emprego 

Outros Recebimentos 

Total de Recebimentos 
3. Total =1+2 

4. PAGAMENTOS 

De Exploração 

Compras 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Gasto com o Pessoal 

Outros gastos e perdas: 

Impostos 

Outros Pagamentos 

Estado 

Investimento 

Total de Pagamentos 
5. Saldo do Mês =2.4 

6. Saldo De disponibilidades no Final do Mês 

86.218 

5.082 

89.818 

-1.518 

87.810 

490 

86.218 

5.082 

Fev 

205.111 

Mar 

203.593 

Abr 

204.083 

Mai 

209.165 

Jun 

211.247 

Jul 

169.301 

Ago 

141.343 

Set 

156.853  

Out 

172.213 

Nov 

189.281 

Dez 

174.341 

UM: Euros 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55.100 

31.680 

3.000 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55.100 

31 680 

1.520 

55.100 

31.680 

3.000 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55A00 

31.680 

3.000 

1.520 

55.100 

31.680 

1.520 

55.100 

31.678 

88.300 

293.411 

68.300 

291.893 

91.300 

295.383 

88.300 

297.465 

88.330 

299.547 

91.300 

260.601 

88.300 

229.643 

88.300 

245.153 
91.300 

263.513 
88.3W 

277.581 

88.298 

262.639 

1.269 

7.431 

43.685 

600 

1.269 

7.431 

43.685 

6W 

1.269 

7.431 

43.685 

600 

1.269 

7.431 

43.685 

600 

1.269 

7.431 

87.563 

600 

1.269 

7.431 

43.685 

600 

1.269 

7.431 

30.257 

600 

1.269 

7.431 

30.257 

600 

1.269 

7.431 

30.257 

600 

1.269 

7.431 

60.707 

600 

1.276 

7.434 

30.257 

596 

33.233 

3.600 

34.825 33.233 33.233  33.383 33.183 34.675 33.233 66.423 
66.273 33.233 

O Administrador Único 

91.300 

291.329 

74.232 

17.068 

103.240 

-14.940 

105.986 

-17.688 

174.341 189.281 156.653 
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GASTO COM PESSOAL 2016 

RUE/OCAS 

Conselho de 

VENCIMINTO 

ACKIESCIMO 
AO 

VB4CIMENTO 

OUTROS 
ABONOS 

DESPESAS 
ACME ENCARGOS 1. CUSTO 

TOTAL 

Administração 
Presidente 

Sub-Total 
Departamento de Gestão Social 

Subtotal 
2.729 639 100 778 1 56.487 

1 
Director 

TS Artes Plásticas 

TS Design 
TS Serv. Socai 
TS Serv. Social 
TS Serv. Social 

TS Politica Social 

TS Poltica Social 
IS Sociabgla 

TS Sociologia 
TS de Educação 
TS  de Educação Social 
Fticologa 

Aux. Serv. Garoe 

TS de Educação Sccial 
Anirradoras SOCO Culturas 

Sub-Total  
Depart. 

NAU 

cara
 a
m

a
r
 a

la 

100 631 

1:1:-.11±1±It 

47.471 
118! 100 424 32.090 

29.055 100 38; 
2111 100 502 3].815 
2.111 100 503 31815 
2117 100 503 9).815 
2.117 100 501 37.815 
1.787 100 424 32 090 
1.812 100 383 29.055 
1.373 94 328 1 24.821 
1512 94 100 383 1 29.056 
1.373 94 328 24.821 
1.373 94 326 24.821 

1 
1

55 94 118 9.903 
.373 94 326 24.821 

2.732 376 849 4 51.465 Subtotal 
19 510.728 de Promoção Habitacional 

[tremor 

Sub-Total  
2.8]5 94 100 835 47.471 SuNtotal 

1 47.471 Departamento de Estudos e Projectos 
Arquitecta 
Desenhador 

SutãTotal 

1.812 94 100 383 29055 
1.015 94 100 241 1 18110 Sub-total 

2 Departamento de Manutenção 
Director 

Técnco Ittarbsenal de Conta Ovi 
Encarregado 

Sub-Total  

47.773  

2.675 94 100 635 1 47.471 
 838 94 100 199 1 15.652 

1.047 100 249 19.273 Sub-total 
82.396 Departamento Administrativo e Fin. 

Director 

Área de Com unicaglo e Informação 
1S Relações hternacionais 
Serviço Pendas 
Téc. de Org. e Gestão (a) 
Enc. de Parques 

Assetente AdrrinistralNa 

Assistente Administrativa 00 
Departamento de Recursos Humanos 
Assistente Administrativa 
Património Mobiliaria 
Assistente Adrninistrativo 

Seio-Total  

2875 94 100 635 47.471 

1.812 94 100 383 29.055 

94 100 224 1 17.488 
683 94 162 1 12.686 

1.095 94 100 280 1 20.104 

751 94 100 178 14.144 
Subtotal 

141.130  6 Atendimento 

Assistente Adninistrativa 1.015 94 100 241 1 18.718 Auxiliares Serviços Gerais 1.100 188 200 257 2 21.273 Motoristas 1.579 188 200 375 2 29.623 Bar 
585 94 100 139 1 11.288 TOTAIS Total 52920 4 115 2.800 12.690 30 988.868 

(a) - em kença de vencirrento 

Nata: Foi tido em conta as reduções rerruneratóras, °odoras a NI 75/2014 de12 de sedento de 2014 
Artigo 4.9  

Reversão da redução rem/nora/ida terrporárá 

A redução renunetatória previste no artigo 2.° vigora no ano 2014 a partir da data da entrada em vigor da presente lel e no ano seguinte. 
sendo revertida em 20 %a partir de 1 de janeiro de 2015. 

O Admnstrador único 	
O Técnico Oficial de Contas 

ri< 

	

?o S.4 ?°C-e" 
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Controlo ContabilhatIco - Depreciações 

Valx Depreciações Depreciações do date Depreciações

ConC A 

 

Conta Data de 	DeSCIIÇãO 	 ValoF de Aquisição 	ACurtuladaS 	Flsrbdo de Tributação 	ACurruladas &quisição 
01.012016 	31.12.2018 	31.12.2016 

1548,08 

553,02 

2.101,10 

0778,59 

449,74 

36981 

54,00 

111,00 

1983,86 

581.09 

803,85 

152,55 

15255 

152.55 

1963,66 

1.445.83 

1.426.130 

3588 

66,45 

2.564.79 

24425 

1.609,08 

4122,75 

483,00 

68,45 

432 	31-12-2015 RESERVATORK) E REDE DE REGA 

432 	31-12-2015 CASOTA E ES111FA 

Total da conta 

30 981,84 

5.53021 

38.491.85 

	

0,00 	 1.54808 

	

0,00 	 553,02 

	

0,00 	 2.101,10 

435 13-0605 CRIIRAL 1ELEFO14CA 6378,59 8.776,59 

435 20-04-05 ItPRESSORA 44934 449,74 

435 29-04-05 CALCULADORA CASO 389,51 313051 

435 28-04-05 BALANÇAS 54,00 54,00 

435 15-013-05 M2RESSORA EPSON 111.00 111,00 

435 11-08-05 COVIAJTADOR 

435 11-08-05 NFRESSORA 04(1 C5400 N 56109 561,09 

435 11-08-05 NAPRESSOftA Oiti R 6300 N 803,85 803,85 

435 19-05-05 1 TELEFOPE ENOITAI 152,55 152,55 

435 19-05-05 1 166CNE DOTAL 15255 152,55 

435 19-05-05 1 TELEFONE orilAL 15255 152,55 

435 01-05-05 1 COMUTADOR 1.383,88 

435 01-01-05 1 03.421RADOR 

435 01-01-05 1 CONPUTADOR 1.363,65 1.36385 

435 03-05-06 COMUTADOR 1.445,63 1.44503 

435 0305-06 PORTAI], 1.426,00 1426,00 

435 08-06-06 RATO 35.88 3588 

435 04-07-06 LPRESSCRA 68.45 66/5 

435 21-12-06 IP DEM 9800 2.513439 2.564,79 

435 03-05-08 PROGRAMA- OFFICE 244.25 244,25 

435 09-02-06 FRATELERAS DD AROUND WORK 

435 02-02-06 COPIADOR 4.122,75 4122,75 

'435 20-11-06 PROGRAMA OFFICE 483,00 483,00 

435 01-01-06 RANO GRAVADOR 66,45 08,45 

15 
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435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

435 

01-01-06 	NFRESSORA 143  CESNGJE7 500 

17-01-07 	1 COLGLITADOR 

*02-07 	FAX - (AVAR1A)) 

19-07-07 	443RESSORA - FP CESKJEF 4290 

0307-07 	111AFFESSORA 

17-01-07 	LESA - SALA RELHÕES 

01-03-07 	PRATELEIRAS DOARQUIVO MORTO 

21-03-07 	ARAMO 

10-05-07 	MESA R3/440 

22-08-07 	CISCO 64118260 

17-01-07 	1 040FUTACOR 

17-01-07 	1 COXFUTACOR 

17-01-07 	1 CONPJTADOR 

29-07-223 	1 00816.1TACOR 

29-06-08 	1 CO6FUTACOR 

01-12-08 	FORIA11L 

29-01-08 AROUND GAVETAS 

1404-08 	1 184.0. FO70GRAFIG4 

09-09-08 	SOFTIANFE 

01-09-06 	S0FTA1ARE 

01-12-08 	SOFTWARE 

14-04-08 	1 MAQ. FOTOGRAFICA 

14-04-06 	1 MAO. W1 	FICA 

29-07-08 	1 0382UTADOR 

29-07-08 	1 OXFUTADOR 

29-07-08 	1 C00,44ALOR 

29-07-08 	1 004RUTACOR 

29-01309 	1 COLGUTACOR 

01-01-08 	HFFESSORA FP 04280 

10-0499 1 /MG FOTOGRAFE 

10-04-09 	1 MAG. FOTOGRAFION 

15-01-09 	PARTE1.8112013 (VERO 991146.)) 

13-01-00 	FRATELORAS 

2.564.79 

333.85 

8540 

9099 

187,45 

439,00 

374.33 

170,83 

1.234,01 

777,25 

715,89 

1,135,44 

374,33 

89.00 

1089.27 

139.00 

777,25 

777 25 

71549 

93,90 

89.00 

89.00 

370,50 

14724 

1414.01 

85,00 

60,99 

187.45 

439,00 

374,33 

552.00 

17043 

123401 

71469 

1.135,44 

374.33 

8900 

1.9135,18 

69,00 

777,25 

777,25 

777.25 

715,69 

93,90 

69.00 

89.00 

324,10 

14724 

00.32 

333,85 

85.00 

99.99 

187,45 

439,00 

374.33 

552,00 

170.133 

1234.01 

77735 

71469 

1,135.44 

374.33 

*00 

8900 

89,00 

777.25 

777,25 

777,25 

715,69 

93,90 

99,00 

370.50 

14724 
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21-03-09 	ESTANTE 125,00 115,00 125,50 

435 1304-09 	1 COMUTADOR 493,0.5 493,05 403.05 

435 zr-cwoe MRESSORA 9181 ~USES 403.05 493,05 493.05 

435 06-05-09 	M36815 90- CLUBEDEEMMEGO 1.140,01 22807 

435 is-os-os 	SECRETÁRIA 11000 17154 37.36 210.90 

435 12-05-09 	SOFIWAREAUTO CAD 1910,90 

435 08-07-06 	secrerA FIA 0550 85.50 85.50 

435 08-07-09 	PROGRAMA SARE MOBILIZADO 796,00 790,00 798.00 

435 01-04-09 	1 COMUTADOR 493,05 493,05 49305 

435 01-04-09 ~SOPA EPSON SX 105 493,05 45005 493.05 

435 01-04-09 	NAMMSORA EPSON SX 105 493,05 493,06 493.05 

435 01-01-09 	SEGREDARA 85,50 8550 85.50 

435 01-01-09 	SECRETARIA 85.50 85.50 85,50 

435 01-01-09 	ARMAR° 79,80 79,80 

435 0301-09 	ARMARPO 7960 79.00 79,80 

435 01-01-09 	ARRAMO 79,80 79.130 79,80 

435 01-01-09 	ARAMO 79,00 79,80 7880 

435 01-01-09 	MODULO CE GAVETAS 2850 18.50 28,50 

435 2850 20,50 28.50 01-01-09 	MOCULO CE GAVETAS 

435 01-01-09 	BOLSEM 4 GAVETAS 74,10 7410 74.10 

435 01-01-09 	BOLSERO 4 GAVETAS 74,10 7310 74,10 

435 01-07-09 	91FRESSO4M TLP 2844 482,84 462,84 482,84 

435 01-05-09 	SOFRAPHEAUTO CAD 1.920,90 1.910,80 1.910,90 

435 01-04-09 	1 COMUTADOR INTEL 493,05 493,06 493,05 

435 01-11-09 	son, GESTÃO DOCUMENTAL 

435 01-01-10 	fC COAL 729.00 729.60 729,60 

435 01-01-10 	2 1E_9.0VE6 59230 59,80 

01-01-10 	1 SCAM33 1515,99 1,51508 1515.06 

435 01-02-10 	2 SCANER 8030,11 3.030.12 

435 01-05-10 MMESSORMSCAM397-01DOORAL 399,00 39920 399,00 

435 01.01-10 	CESTRUDORA PAR3_ 6875 83,75 63.75 

435 01-1210 	6 R3_0006 TONTO 3249.00 2381,11 46864 2850,85 

435 01-03-10 	LESA REM4A° 964,44 120,56 823.83 

01-0310 	ARUSVO/BL00OS 907,44 642.78 113,44 758.22 

17 
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435 01-12-10 	8 CA DERAS SF€L 44,88 272.88 

435 01-12-10 	3 CADEFM FLAZZA 17757 212.51 

435 01-01-11 	01503 438.98 

435 01-02-11 	CONFUTA DOR...1,8E550RA 

435 01-0,411 	AF44 O 52,88 11,14 8402 

435 01-04-11 	SECRETAMAJOL003 18980 11225 135,019 

435 01-0411 	ESTANHE/BLOCO/CAVEM S 20880 123.90 2810 15008 

435 01-04-11 	5ESA 153_1010ES Impo 115,20 24,28 139.48 

435 01-04-11 	4 CADEFOlS 7880 

435 01-04-11 	9.4FREr5SOFtA 

435 01-05-11 	COMUTADOR 

435 01-05-11 	5.31.1008 135.11 135.11 136,11 

435 01-08-11 	FP SCANN38 

435 01-05-11 	C" 20815 254,79 

435 01-08-11 	AIMARIO 142.30 8185 17,80 

435 01-07-11 	NIEPARAÇÁO aluntracio~ 43500 43800 

435 01-08-11 	1 IHEFONE MULR912ÇOES 108,72 9425 12.47 105.72 

435 01-0811 	FP lAZERJET 

435 01-0811 	0603 89019 

435 01-05-12 	NOMEIO 4830 12.38 

435 01-01-12 	RELOGI3 TONTO 284.21 71.08 355.27 

435 01-05-12 	I-P 110,00 140,00 

435 01-05-12 	01O 199.90 91,84 2500 11864 

435 01-11-12 	C603 RODO 500 GB 78,45 78.45 

435 01-11-12 	C1500 FIGIDO 1 TB 121,51 121,51 121.51 

435 01-11-12 PONTEALLENTAÇÃO AT% 5" 1800 19,90 19,90 

435 01-11-12 	LO MONTOR 1.0).1.00 80,90 8890 

435 01-12-12 	PC A033 

435 01-12-12 	IMPRESSORA 804500 59,00 

435 01-11-12 	VENTON-Lk FEALTO 2290 11.92 

435 01-03-13 	115 5.4,RES5O4A 175,00 175,00 175,00 

435 01-03-13 	SAGE GARE GESTAO DEÃO -NOS 1177,76 

435 01-04-13 	FOTOCORACORA 744.81 270.84 1.01585 

18 
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435 	01-08-13 	RELOGIO DER:RARO BIOMETROO 484.37 102.16 

435 	01-01-14 	SAGE GESTAOKINOS 281.09 18739 93,70 281.09 

435 	01-02-14 	mal FOTOGRAFICA 34703 83,15 126.53 

435 	0102-14 CAMPA FOTOGRARCA 179,80 65,57 

435 	01-02-14 	FP 7500 GT 68198 227.30 

435 	01-02-14 	114614TOR 121,58 77,28 44.02 121.88 

435 	01-02-14 	TECLADO 15.51 5.50 15,51 

435 	01-02-14 	HMIESKJET 1510 31,8B 18,02 49,90 

435 	01-03-14 	PROGRAMA SAGECAFE START G. 374,54 228.87 145.67 374,54 

435 	01-04-14 	CISCO FIGIDO 118.90 118,90 

435 	01-06-14 	111/PRESSORA ZEBRA 43103 227,74 143,04 371.58 

435 	01-08-14 	IELEMOVEL SOMSLIC 148,68 42.13 29,74 71,87 

435 	01-11-14 	TELEMOVEL 100,89 100,E19 100,89 

435 	01-01-15 	IELEFONESEMTNS 10.90 2,50 

435 	01-01-15 	TELEFONE CGICIS SAGRA 6.26 12,52 

16.52 
435 	01-01-15 	ASPRADOR 

435 	01-01-15 2/P2 55,24 

435 	01-01-15 	HP CESICIEI 59,90 19,96 19,96 39,92 

435 	01-01-15 	1:1600 RGITO 109,80 36,5 7320 

19,99 2,08 /CS 4.16 
435 	01-02-15 	LB FOR CARTA° 

435 	01-02-15 	MEMORA DER 
O$2 17,84 

435 	01-05-15 	FP 2140 1.110,20 123,34 123,34 248,68 

435 	01-05-15 	LG 190,20 21,88 21.68 

435 	01-0015 	EP 5288 G1 555,10 3304 81.68 

435 	31-07-15 	FP LG MOMTOR 106.23 21248 318.69 

435 	31-01-16 	MATERIAL A LOONISUAL 
7500 75,03 

250,00 
435 	31-01-16 	MOW_RMO 

435 	31-01-16 	2 CONRHADDRES 1000.00 

Total da conta 435 116.991,14 106.237,80 3.551,10 110.138,W 

50,00 
4372 	28-07-05 	VENTON4A 

21182 211,02 211,82 
4372 	30-03-05 TORRADEPA 

9372 	29.0605 	ESFRB-EDOR 209 99 2E18.99 283,99 

9372 	29-03-05 	GR3AINCOR 753.38 753.38 753,38 

4372 	29-04-05 	MAOLAVAR COPOS 1.W6,10 1098,10 1.096,10 
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4372 18-05-05 	FRIG016100 258,00 259,06 

4372 20-06-06 	TELEVISOR 172.30 172,30 172.30 

4372 02-08-06 	VENTOINHA 1790 1790 17.90 

4371 02-08-06 	VENTOINHA 17.90 17.90 1E90 

4372 01-02-06 	BAISTOR 

4372 16-03-06 	IXPREMEOOR SUMOS 3384 

4372 17-03-00 	EXTRACTOR CE VIC 31,35 31,35 3435 

4372 03-05-06 	VIDEO PROJECTOS WEIN 

4372 26-04-06 ASPRADOR 

4372 23-05-06 	ESCADOTE 3495 

4372 02-0506 	FROORF103 249.00 249,00 249,00 

4372 02-08-06 	VAR1-5 24.90 2490 24,90 

4372 228,90 228,90 22090 alam MA 0.00STIRA 

4372 01-06-803 	IMO.F0TOGRAFEA 045)N 495 259.80 286,90 

4372 24-05-06 	TIRA FR DIECE40 215,25 

4372 11-10-06 	ESPELHO 79,59 

4372 37,50 37.50 
11-10-05 	FMRD INCTOPHR 

4372 18-10-05 	BALANÇA COZN-5 2490 24,90 

4372 14.90 14.90 14,90 
16-10-06 	BATEONIA 

4372 1410-06 	PICADORA 

4372 18-10-06 	FORO 224,90 224,80 224.00 

4372 01-01-06 	w0' 172,30 172.30 172,313 

4372 01-01-06 	LIA0t444 03911.115, 22490 

4372 12-01-07 	IV 149.00 149,00 149,03 

0.372 12-01-07 	TV 149,00 149,06 
149,00 

4372 12-01-07 	OVO 

4371 12-01-07 	RADIO 

4372 12-01-07 	154010 74,00 7403 74,06 

4372 12-01-07 	[N0 3906 39,00 

4372 05-02-07 	ESTAME 
59,95 

4372 15-02-07 	1RIG014103 259,00 

4372 04-04-07 	GI1413T1M 839.16 CM 16 638.16 

4372 01.01-07 	1550.FOT0GRAFICA 150,60 150.59 150.89 
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9786 
4372 	19-01-07 	ESFRENEDOR SUMOS 

4372 	12-02-07 	BLOCO 

4372 	18-05-07 	TELEFONE 

4372 	15-05-07 	ROUTER 5227 5227 52.27 

4372 	30-07-07 	COLUNAS 150,29 150.29 150,29 

4372 	00-01-08 	ASPRAEOR 100.49 180,49 180.49 

216.90 218,90 216,90 
4372 	19-02-013 	CAMARA EctrAL 

4372 	11-02-06 	MICROGRAVACCR (AVA FMDO) 138,90 138.90 13890 

8680 
86.80 

4372 	17-0698 	1 MCFOGRAVADOR OLAVFUS 

4372 	23-0,899 	IMOUNk GELO 411,54 338.65 51.44 

4372 	21-05-09 	IMO.FOTOGRAFICA 139,00 13960 139.00 

4372 	21-05-09 	FORNO 319.00 
30975 

072 	01-09-09 	IMO. FOT. FOM133131ACK 480 90.90 

4372 	01-09-09 	MAQ. FOT. FOVU4 BLACK 480 9900 

4372 	01-04-09 	AMO. FOT. SONY OH 50 433.96 433,95 

4372 	01-04-09 	IMO. FOT. PANI,SOMC 

4372 	01-01-09 	MAGEOT.PANIASONC 89,99 

4372 	01-01-10 	VIENTEWA 
19,99 1999 19.99 

4372 	01-01-10 	CAIXA FERRAMENTAS 
39900 

24.95 24,95 24,95 

4372 	01-01-10 	COFRE 

43,76 269,61 

4372 	01-11-10 	BAIXO CUSICO 

4372 	01-11-10 	REIROFROJECTOR 585,91 378.41 73.24 451,65 

4372 	01-9010 	AWO. BG SHOT 
201,96 134.60 25.26 15994 

112.50 562,50 

437 	01-01-12 	MÔO. COSRIRA 

437 	01-08-12 	MAU. FOTOGRAFEA 10490 46,99 13,12 60.11 

180,00 e0.83 22 50 103,13 

437 	01-06-12 	AMO. COSTURA 

629,77 319,80 103,72 423,52 

437 	01-12-12 	MAQ. N440 ESFECEICADAS 

399,00 175,69 56,98 232,87 

437 	01-12-12 	liELEviSORES 

437 	01-12-12 	TELEvSOR 
399,00 175,69 56,98 23267 

4372 	01-03-12 	ICROONDAS 
5990 28.72 3622 

74.0.8 935,76 

4372 	01-12-12 	IMO. RAO ESPEDIFEALM 

70,00 25.53 
34.29 

437 	01-02-13 	S9 	RECORTES 

437 	01-03-14 	I.400. COSTURA 
270.00 01,99 33,76 95,65 

COOLPIX S3300 109,80 22,89 1374 3983 

437 	01-0914 	NAO. 
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437 01-07-14 	1440UNA COSTURA 1.555,21 297,42 19828 495.70 

437 01-07-14 	FROGGRFICO 268,90 50,43 33,62 84,05 

437 01.09-14 	ESTAMES 227,88 38,00 28,50 66,50 

437 01.09-14 	VE410191-148 41,98 7,01 5,26 12,27 

437 01-11-14 	TIER91ACUAU.A00R 813,48 58.99 29,49 88,46 

437 01-01-15 	MAQ. 03STURA BUO 11,24 11,24 22,48 

437 01-01.15 	SECRETARIA 199,00 24,88 24,88 49,76 

437 01-05.15 	VAR101,4 19,99 0,84 0,84 1,88 

437 31-08-2015 37,98 37,98 37,98 

Total cla conta 437 18.615,69 13.755,65 1.070,13 14.526.713 

Total geral 174.099,56 120.04146 7.022,33 127.056,79 
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PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTOS - 2016 

RUBRICAS VALOR S/ NA NA-22% TOTAL 

ACTIVO FIXO TANGIVEL 
Terrenos e Recursos Materiais 
Edificios e Outras Construções 
Equipamento Básica 
Equipamento de Transporte 
Equipamento Administratim 
Equipamento Infonnático 
Outras Achite Fixos Tangiveis (Centros Comunitários) 

TOTAL ACTIVO FIXO TANGIVEL 

2, 131,15 
819,67 

468,86 
180,33 

2.600,00 
1.000,00 

TOTAL DO INVESTIMENTO 2.950,82 649,18 3.600,00 

O Administrador Único 
O Técnico Oficial de Contas 

NCSA ?cCr-rA 
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II - Plano de Atividades 
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DEPARTAMENTO DE 
PROMOÇÃO HABITACIONAL 
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DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HABITACIONAL 

Para 2016 estão previstas as seguintes ações: 

• Intervenção na Zona Histórica de Santa Maria Maior (1 fogo, T3); 

• Beneficiação do Centro Comunitário do Pico dos Barcelos; 

• Renovação do Bairro da Quinta Falcão (8 fogos); 

• Instalação de coletores solares térmicos para aquecimento de águas 

sanitárias em fogos de habitação social; 

• Reabilitação do Conjunto Habitacional da Ribeira Grande (30 fogos); 

• Impermeabilização da cobertura e pintura do Conjunto Habitacional do 

Pasto; 

• Criação de espaço polivalente e equipamentos no Centro Comunitário da 

Quinta Josefina; 

• Construção de um muro de Contenção de terras — Marmeleiros; 

• Criação de espaço exterior de convívio no Conjunto Habitacional das 

Romeiras; 

• Repavimentação parcial e reparações gerais do pohdesportivo do Canto 

do Muro; 

• Remoção das casas 13 e 21 devolutas com amianto do Bairro da Quinta 

das Freiras; 

• Remoção de parte das 82 casas que contêm amianto; 

• Colocação de cobertura exterior do Centro Comunitário de São Gonçalo; 

• Renovação do Bairro da Quinta Falcão (3• fase - 30 fogos); 

• Renovação do Bairro dos Viveiros (5' fase - 28 fogos); 

• Recuperação de fogo T3 no Matadouro. 
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PROJETOS 

27 



5;1  SOCIOHABITAFUNCHAL 

GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS 

Este serviço está de momento vocacionado para as áreas da informação 

interna e externa da empresa. 

Area de Sistemas de Informação (SIG)  

A atual carta municipal referente à habitação social contempla informação 

física, financeira e processual sobre os conjuntos habitacionais, centros 

comunitários, polidesportivos, loja social e oficina solidária. Também fazem 

parte, informação relativa aos espaços verdes, afetos a estes empreendimentos, 

nomeadamente hortas sociais, jardins e pomar comunitário. 

Transita para o ano 2016 o processo de georreferenciação de todos os 

candidatos à habitação social, trabalho que decorre atualmente, mas com uma 

atualização muito lenta. 

Website da SocioHabitaFunchal, E.M.  

Website da SocioHabitaFunchal, E.M. é composto por várias áreas de 

intervenção, correspondentes aos seus Departamentos: Administrativo e 

Financeiro; Gestão Social; Promoção Habitacional; Manutenção e Gabinete de 

Estudos e Projetos. 
O atual site carece de uma nova página para podermos trabalhar todos os 

serviços existentes através de disponibihzação de formulários on-line e imagens 

em vídeo. 

Tecnologia de Informação e Comunicação Multimédia  

As existentes são suficientes para a comunicação externa. 

A SocioHabitaFunchal, E.M. dispõe de uma página no Facebook, no Twitter e 

conta no YouTube. 
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DEPARTAMENTO DE 

MANUTENÇÃO HABITACIONAL 
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551 SOCIOHABITAFUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO HABITACIONAL 	N 
`-• 

Estão acometidos a este departamento para 2016, nomeadamente as seguintes 

ações: 

• Efetuar vistorias associadas a anomalias e estragos no parque 

habitacional do Município e de candidaturas à habitação social; 

• Manutenção dos Bairros Sociais (Reparações várias, nomeadamente 

águas, esgotos, rebocos, pinturas, coberturas entre outros); 

• Reparação das coberturas dos Blocos Cl e C2 do Conjunto Habitacional 

das Romeiras; 

• Recuperação dos pavimentos exteriores do Bloco D12 do Conjunto 

Habitacional das Romeiras; 

• Estudo e projeto de reforço da estrutura dos edifícios I e II do Conjunto 

Habitacional do Canto do Muro; 

• Reparação das coberturas e pinturas do Bloco 22 do Conjunto 

Habitacional do Palheiro Ferreiro; 

• Alteração da rede de águas dos Blocos 10, 16 e 22 do Conjunto 

Habitacional do Palheiro Ferreiro; 

• Reparação de Intercomunicadores dos Conjuntos Habitacionais da 

Várzea, Canto do Muro I e II, Comboio, Santo Amaro, Pico e Romeiras; 

• Pintura de alçados principais do Conjunto Habitacional de Santo Amaro 

IV; 

• Recuperação do edifício I e II do Conjunto Habitacional do Canto do Muro 

III; 

• Remoção de litocer e pintura dos Conjuntos Habitacionais Viveiros III e 

Comboio; 

• Reparação de degradação exterior, pinturas das escadas e instalação 

elétrica do Conjunto Habitacional da Várzea; 

• Redes de Rega dos Conjuntos Habitacionais do Canto do Muro, Quinta 

Josefina e Fé; 

• Impermeabilização da cobertura do Conjunto Habitacional da Fé; 

• Recuperação de casas do Bairro de Santa Maria; 
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• Impermeabilização dos Blocos 6, 8, 10 e 14 do Conjunto Habitacional da 

Quinta Josefina; 	 /—L\\  

• Pintura do Bloco 12 do Conjunto Habitacional da Quinta Josefina; 

• Reparação de coberturas, pavimentos e tetos das casas 8 e 9 do Bairro 

da Penha de França. 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 

I — Candidaturas e Realojamentos 

Uma das funções deste Departamento é a atribuição de habitação social 

aos munícipes em situação de carência habitacional e que não possuam 

condições socioeconómicas para resolver o seu problema habitacional pelos 

seus próprios meios. 

Neste Departamento efetuamos todo o processo de identificação, 

acompanhamento e seleção dos munícipes inscritos na SocioHabitaFunchal 

neste programa, realizando audiências e vistorias que permitem confirmar as 

situações prioritárias para realojamento. 

A base de dados de classificação dos processos continuará a ser relevante 

na seleção das famílias/munícipes a serem contempladas com uma habitação 

social. 

II — Gestão dos Empreendimentos e Trabalho de Inclusão 
Social 

O Departamento de Gestão Social está responsável pelo 

acompanhamento dos moradores dos empreendimentos de Habitação Social e 

de todo o trabalho de inclusão social que se desenvolve nos equipamentos 

sociais criados por esta empresa 7 Centros Comunitários Loja Social, Oficina 

Solidária e Clube de Emprego. Ao longo do ano são promovidos diversos 

projetos e atividades que à frente apresentamos, no sentido do desenvolvimento 

socioeducativo e de formação da população residente nos nossos 

empreendimentos. 
Todo este trabalho só é possível com a parceria e colaboração de diversas 

entidades públicas e privadas que se espera poder vir a dar a continuidade ao 

longo do próximo ano. 
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Em termos de recursos humanos a SocioHabitaFunchal assegura o \ 

funcionamento destes equipamentos e projetos sociais com a equipa 

multidisciplinar afeta a este Departamento, no entanto a colaboração do Instituto 

de Emprego e o Programa de "Formação em Contexto de Trabalho" da Câmara 

Municipal do Funchal, são imprescindíveis para garantir alguns dos projetos 

planeados e em curso. 

A Gestão Social do Parque Habitacional é garantida por este serviço que 

efetua o acompanhamento direto das famílias e o controlo dos pedidos de 

coabitação, exclusão, transferências de titularidade, trocas e ainda todo o 

trabalho de sensibilização dos moradores para o cumprimentos das normas 

previstas no contrato de arrendamento. 

É também assumido por este serviço a gestão dos espaços verdes e 

áreas comuns dos blocos e dos empreendimentos (jardins, hortas, parques de 

estacionamento etc ) 

34 



j3-1 SOCIOHABITAFUNCHAL 7 

7-\- -1\  

CLUBE DE EMPREGO 
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SOCIOHABITAFUNCEIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CLUBE DE EMPREGO 

Área de Intervenção - EMPREGO/FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações Populaça* Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Atendimento e 

aCOMpanhaacompanhamento 
personalizado 

- Apoiar as 

ut entes na 

definição e 

construção 

do seu 
; to  

Ifitile 
 pessoal e 

profissional 

na procura 

de emprego 

- Obtenção de 
emprego 

eku 
inserção 

deram curso de 

formação 

profissional, em 

cerca de 15130 

atendimento 

(contatos
presenciais, 

telefone, cartas e 

emolis); 

- Estima-se cerca 

de 70 novos 

utentes por ano; 

• Número de atendimentos 

realizadas 

, 
- Numero de utentes 

inseridos em cursos de 

formação 

. 	
e  

Número de utentes que 

conseguiram emprego 

- Preencher as fichas de 

inscrição no site 
http://empregar.ire.gov.pt ; 

- Elaborar conjuntamente 

com o utente um plano de 

ação de procura de 
emprego, através da 

entrega e explicação do 

material informativo sobre 

as Técnicas de Procura Ativa 

de Emprego 

- Encaminhar os utentes 

para as ofertas de emprego 

e/ou formação 

Informar os utentes sobre 

os 
air9" de  formação 

profissional das várias 

escolas de formação 
profissional da região 

- Divulgação ofertas de 

emprego e formação 

profissional nas redes 

sociais nomeadamente no 

facebook 

-Divulgação dos programas 

de emprego do 1EM 

- Divulgação de serviços do 

clube de emprego nas redes 

sociais nomeadamente no 

facebook 

- Encaminhamento dos 

utentes para os cursos de 

formação e Centro Novas 

Oportunidade; 

- Realização de sessões 

coletivas de Informação e 

divul

r

gação na éreo do 

e 	o 	ra os formandos 

-Jovens e adultos 

desempregadas à procura 

do 12  ou novo emprego 

- 1 Téc. Superio 

- Material de 

escritório 

- 

Computador 

- Impressora 

300€ 

- Atendimentos 

ao longo do 

ano 

atividade 

 de 

(seg. a sexta- 

feira) 

• 

Instituto 

de 
Emprego 

da 

Madeira 

- inserção no 

mercado de 
trabalho de 

cerca de 8 

utentes e 

nos cursos 

de formação 

profissional 

cerca de 10 

utentes 

....---i"  
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

- Dinamizar o 

contacto com as 

entidades, empresas 

e escolas de 

formação 

profissional 

identificando oferta 

de emprego e cursos 

de formação 

- Obtenção de 10 

ofertas de 

emreg e po 

encaminhamento 

de 30 para 

formação 

profissional 

- Estima-se o 

contato com cerca 

de 10 empresas e 

15 escolas de 

formação 

profissional 

- Ne  de empresas, 

entidades e 

escolas de 

formação 
contactadas 

- M de ofertas de 

emprego 
angariadas 

- Ne de utentes 

encaminhados 

para ofertas de 

emprego 

-Ne de utentes 

encaminhados 

Para oferta 

formativa 

- Contactar escolas de 

formação para divulgação 

de oferta formativa junto 

dos utentes 

- Encaminhamento de 

utentes para as ofertas 

formativas 

- Contactar as potenciais 

entidades empregadoras 

para a angariação de ofertas 

emprego 

- Divulgar os programas de 

emprego do IEM junto das 

entidades e empresas 

- Colaborar com as 
entidades empregadoras 

que solicitem o apoio do 

clube em termos de 

recrutamento de pessoal 

- Estabelecer o contacto 

entre a entidade 

empregadora e o utente 

- Realizar sessões de 

esclarecimento às entidades 

interessadas em obter 

Informações acerca das 

candidaturas de Programas 

de Emprego 

- Estabelecer o contacto 

entre as empresas e o IEM 

- Entidades, 

empresas e 

escolas de 

formação 

profissional 

-1 Téc. 

Superior 

- Material 

de escritório 

Computador 

- Impressora 

-Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 

- Clubes de 

Emprego/ 

Univas 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

-Entidades

e empresas; 

- Escolas de 

Ensina e 

Formação 

Profissional 

clube 

tAubuem deentempregoare n t entre 

e as entidades, 

empresas e escolas 
de formação; 

- Inserção dos 

jovens formandos 

no mercado de 

trabalho; 

Inserção dos 

utentes com 

baixas 

qualificações nos 

cursos 

profissionais a fim 

de adquirem mais 

competências 

pessoais e

profissionais 

- Adquirir várias 

ofertas de 
emprego  

- Dar resposta às 
solicitações 

efetuadas 

atividades 

promovidas pelo 

IEM 

- 
Encaminhamento 

de 30 utentes e 

entidades para 

Inscrição no IEM 

- Efetuar o 

máximo de 

registos de 

apresentações 

quinzenais cerca 

de 300 no ano de 

2015 

fil - 	c de 

-M de registo de 

apresentações 

quinzenal 

- Encaminhar os utentes que 

pretendem efetuar a sua 

Inscrição no IEM ou nos 

Programas de Emprego 

- Encaminhar as entidades 

empregadoras que queiram 

Inscrever-se nos Programas 
de Emprego 

-Efetuar o registo da 

apresentação quinzenal dos 

desempregados subsidiados 

. população en., 

geral que  

procura os 

clube de 

emprega 

- Entidades e 

empresas 

. 

Superior 

- Material 

de escritório 

- 

Computador 

- Impressora 

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 

.. Instituto  

de Emprego 

da Madeira 

- Manter a 

colaboraçãoe o 

apoio do instituto 

de Emprego da 

Madeira por forma 

a manter-se o 
financiamento do 

clube de emprego 

-e' 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

7---.  

-Informara  divul gar 

as oportunidades de 

apoio ao emprego, 

qualificação e 

empreendedorismo 

sessões 

Organizar 
5 

-N° de Sessões 

realizadas 

-Nade  

participantes 

- Organizar Sessões 

Coletivas sobre medidas de 

apoio ao emprego, 

qualifin%30 e 

empreendedorismo 

- Organizar várias sessões de 

técnicas de procura ativa de 

Emprego para os utentes do 

clube de emprego e para a 

comunidade local 

- Realizar Sessões na área 

Técnicas de Procura de 

Emprego aos beneficiários 

de Rendimento Social de 

Inserção 

- Fornecer material 

informativo sobre as 

técnicas de procura de 

emprego e sobre os cursos 

de formação profissional, e 

medidas de 

empreendedorismo 

- Realizar sessões de 

divulgação da oferta 

formativa das escolas 

profissionais; 

- Realizar sessões de 

esclarecimento sobre as 

candidaturas de Programas 

de Emprego do IEM 

- Realizar sessões de 

esclarecimento sobre a 

mobilidade e emprego no 

espaço europeu—REDE 

EURES 

-Jovens e 

adultos 

desempregados 

à procura do 1 2 
 ou novo 

emprego 

- 1 Ter. 

Superior 

- Material 

de escritório 

Computador 

- Impressora 

- Data Show 

Madeira  

António)  

procura de  

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 

formação  

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Outros 

Clubes de 

Emprego/ 

Uniras 

- Entidades 
e  empresas; 

- Escolas de 

 Ensino e 

Formação 

Profissional 

- Centro de 

Segurança 

Social da 

(santo 

- Fomentar em 

50% nos utentes a 

motivação na 

emprego ou 

profissional, 

promovendo 

atitudes positivas 

e dinâmicas face à 

procura de 

emprego, e 

fomentando nos 

utentes o 

desenvolvimento 

de novas 

competências 

Técnicas de 
Procura Ativa de 

emprego 
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PLANO DE ACTNIDADES 2015 

-Motivação e apoio 

à participação em 

ocupações 

temporárias para 
obtenção ou 

melhoria de 

competências 

-Organização de 

1 curso de 

Técnicas de 

Procura de 

emprego 

- Divulgação e 

encaminhamento 

de todos os 
utentes ativos 

para os cursos 

organizados pela 

Junta de 

Freguesia de 

Santo António 

-Encaminhamento 

de cerca de 35 

Utentes para 

cursos e serviço 

de voluntariado 

- Ne  de curses 

realizados 

- No de sessões 

realizadas 

- N 2  de 
participantes 

-Na de utentes 

encaminhados 

para formação 

.Ne de utentes 

encaminhados 

para cursos e 

serviços de 

voluntariado 

-Jovens e 

adultos 
desempregados 

à procura dor 

novo 

emprego 

Encaminhamento de 

utentes para as ações de 

formação: 
- Curso de Introdução ao 

inglês (20h) 
- Curso de introdução ao 

Alemão (20h) 

- Curso Básico de 

Informática (10h) 

- Curso de pinturas e artes 

plásticas (básico); 
- Técnicas de Procura de 

Emprego (30h) 

- Informar e encaminhar 

para ações de voluntariado 

- Organização de sessões de 

informação sobre o 

voluntariado 

- Informar sobre o programa 

"juventude em ação" e o 

"serviço voluntário 

europeu" 

- Participação do Clube na 

Feira das Vontades 
(organizada pela Casa do 

Voluntário no final de 

Novembro), com o Intuito 

de divulgar e Informar os 

utentes sobre as atividades 

do dube 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Outros 

Clubes de 

Emprego/ 
- 1 Téc. 

Superior 

Computador Ao longo do ano de 

atividade 
Univas 

- Impressora -Junta de 

Freguesia de 
-Data SINTA Santo 

António 

- Casa do 

Voluntário 

- Fomentar as 

relações sociais 

- Desenvolvendo 

competências e 

novos 

conhecimentos 

aos utentes e 

promovendo o 

enriquecimento 

curricular em 30% 

dos utentes 

- Fomentar o 

voluntariado em 

5% como um meio 

para melhoria das 

competências 

pessoais e sociais 

dos utentes 

- Realização de workshops 

na área do emprego e 
formação profissional 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

}‘I-4  

- Desenv. de 
atividades que 

estejam relacionadas 

com o emprego e 

formação em 
par ceria com as 

entidades e 

associ ações 

- Realização de 5 

atividades 
relacionadas com 

o emprego e 

formação 

- Ne de Sessões 

realizadas 

Ne  de 

candidaturas aos 

programas de 

emprego 

- Ne de utentes 

encaminhados 

- Colaboração na realização 

e divulgação dos cursos de 

formação da Junta de 

Freguesia 

- Apoio na formalização de 

programas candidaturas a p 

de emprego 

- População em 

geral que 
procura os 

serviços do 

clube de 

emprego 

- 1 Téc. 
Superior 

. 

Computador 

-Impressora 

- Data Show 

- Ao longo do ano de 

atividade 

-Junta de 

Freguesia de 

Santo 

António 

Associações 

- Escolas de 

formação 

-Aproximação da 

população aos 

serviços locais 

dIsponibllizados 

pela Junta de 

Freguesia, 

associações e 

Clube de emprego 

- Colaborar nas 

atividades 

promovidas pela 

Empresa Municipal 

SHF 

- Realizar 5 

sessões de

informação de 

sobre "Técnicas 

de procura de 

Emprego' nos 

bairros 

- Ne sessões 

realizadas 

-Ne de reuniões 

com as técnicas CniCas D
si
e 

bairros  

- Ne de atividades

realizadas 

- Realizar um levantamento 

de necessidades de 

intervenção social nas áreas 

do emprego e da formação 

profissional nos diversos 

bairros sociais sob a 
responsabilidade da 

Empresa Municipal SHF 

-Implementação de sessões 

de Técnicas de Procura de 

Emprego para os utentes 

 residentes nos bairros 

sodais geridos peia Empresa 

Municipal SHF 

  com as técnicas -Reuniões 
 

responsáveis pelos bairros 

sociais, com vista à 

Identificação, intervenção e 

habitantes com 

necessidades indicadas 

- Colaborar nas atividades 

promovidas de índole 
cultural, social e recreativo 

- Utentes dos 

bairros sociais 

da CMF 

- 1 Téc. 
superior  

acompanhamento dos 
 

i impressora 

 - Data Show 

C omputador - Ao longo do ano de 

atividade 

- SHF 

- Caracterizar o 

perfil do universo 

abrangido 

- Fomentar nos 

moradores 

desempregados  

em 20% dos CH da 

SHF a motivação 

na procura de 

emprego ou 
formação 

profissional,  
promovendo 

atitudes - positPas 

e dinâmicas face à 

procura de 

emprego 

- Manter a 

°laboração e o 

apoio da Entidade 

Promotora do 

clube de emprego 

Organização de 
E entos/reunlbes 

e formação dos 
técnicos dos 

clubes de 
emprego e 

- Organizar e/ou 

colaborar com os 

Clubes de Emprego e 

UNIVAS na 

organização de 

eventos no âmbito 

dapromoção do 
emprego e formação 

profissional 

- 1 evento anual 

-1 Reunião 

trimestral 

 Participar em 3 

ações de 

formação na área 

- Nede atividades 

deSellVO lvidaS 

- Ne de reuniões 

- N 2  de ações de 

formação 
realizadas 

- Realização de sessões 

conjuntas de Informação 

aos utentes 

- Organização de workshops 

para a promoção do 

emprego e formação 

profissional 

- Realização de reuniões 

trimestrais de planeamento 

- Técnicos de 

emprego dos 
Clubes de 

Emprego/UnNas 

- Técnicos de 

emprego dos 

Clubes de 

Smprego/Univas 

1 Téc. 

Superior 

. Material 

de escritório 

- Ao longo do ano de 

atividade 

- Clubes de 

Emprego/ 

Univas; 

-Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Difundir o 

trabalho realizado 

pelos Clubes de 

emprego e Unhas

da região 
contribuindo para 

uma boa boa 

articulaçãoQ 

UMAS 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

,12" - Estabelecimento 

- DesenvoNer 

competências e 

conhecimentos 

teóricos e práticos 

para uma melhor 

qualidade no 
atendimento e um 
melhor desempenho 

no funções cido das 

de emprego e 

formarão 

da atuação dos clubes de 

emprego/anã/ar 

- Participar em ações de 

formação 

- Participar em Cursos de 

formação, Açães de 

Formação, Seminários para 

atualizar e adquirir novas 

competências  Inerentes às 

f umges de Técnico de 

Emprego e também outros a 

nivel pessoal 

de novos 

contactes da 

comunidade 
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OFICINA SOLIDÁRIA 
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Projeto - "OFICINA SOLIDÁRIA" 

Projeta Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Recursos 

Calandarização Pancadas 
Resultados 
Previstos 

Alvo Humanos Materiais Financeiros 

Oficina  

Solidária 

- Dotar as 
habitações das 

famílias 

carenciadas, 

inquilinos da SHF 

de um maior 
conforto, 

colmatando as 

necessidades de 

mobiliário de 
(quarto de jantar, 

sala, quedos e 

cozinha) 

-Angariar o maior 
número de apoios 

privados e dos 

serviços de 
salubridade da 

Câmara 

- Apoiar 12 
famílias ao longo 

do ano 

-Concorrera   

projetos 

nacionais para 

angariação de 
produtos para a 

oficina 

- Número de 

utentes 
encaminhados e 

apoiados 

- Número de 
doações e recolha 

nos serviços de 
salubridade 

- Proceder à 

recuperação e 
reutilização de 75 

peças de mobiliário 

e de peças 

decorativas, doadas 
ou recolhidos junto 

das diversas 

instituições, como 

também dos 

- Equipar 25 de 

habitações e 

inquilinos 

próprios moradores 
 

- Inquilinos da 

SHF 

-Técnicos da 

SHF 

- voluntários 

- Empresas 

Pdvadas 

- Dep. 
Salubridade da 

CMF 

- Computador 

- Impressora 
- Tinteiros 

- Material de 

papelaria de 

desgaste 
- Tintas 

- Tecidos 
Máquina  - 	na de 

costura 
- Materiais de 

marcenaria 
- Materiais de 

estofamento 
- Peças de 

mobília 

- Peças 
decorativas, entre 

outras 

800E - Anual 

- IPSS 

- CMF 
Dep. 

Salubridade 

da CMF 

- Doações 

de 
particulares 

-Apoiaram 
total de 
12 Famílias 

- Arrecadar 
3000E em 
leilões a 
realizar ao 
longo do ano 

- Organizar 

leilões para 
angariação de 

fundos que 

tomem a "oficina" 

mais sustentável 

- Vender 20 

peças de 

mobiliário em 

leilões 

- Número de peças 

vendidas 
- Proceder a leilões 
de venda das peças 
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SOCIOHABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Projeto - "BOTÃO SOLIDÁRIO" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
 Previstos 

Alvo Humanos Materiais Financeiros 

Loja Social 

- Promover a melhoria 
das condições de vida 
e conforto das famílias, 
em situação de maior 
vulnerabilidade social, 
potenciando o 
envolvimento da 
sociedade civil e 
empresarial, na doação 
de bens, fomentando o 
espirito de 
solidariedade civil e de 
responsabilidade social 

- Apoiar 120 familias 

carenciades no 
decurso do ano 
residentes nos 
empreendimentos do 

municiai° e 
candidatos à 
habitação 

- Angariar o maior 
número de apoios 

privados e 
particulares 

- Concorrer a apoios 
nacionais com a 
finalidade de 
angariação de 
recursos 

- Número de 
utentes 
encaminhados e 

apoiados 

- Número de 
doações 

- Número de 
parceiros na 
doação dos 
bens 

- Recolher e 
atribuir vestuário, 
calçado e 
equipamentos para 

o lar 

- Aluguer de 
rio às vestuário  

familias para datas 

festivas 

- Confeç.ão de 
peças de vestuário 

e de peças de 
decoração para 
habitações 

- Inquilinos da 
SHF 

- Candidatos a 

habitação 

- Utentes dos 
Centros 
Comunitários 

da SHF 

-Técnica da 

SHF 

- Costureira 

-Voluntários 

- Máquina de 

costura 

- Materiais 
diversos: 

- Linhas 
-Elásticos 
- Tecidos 
- Agulhas 
- Entre outros 

20DE - Anual 

- Doações de 
privados 

- Cáritas 

- CRIAMAR 

- CMF 
Departamento 
de Salubridade 

- Hotelaria 

- Apoiar 120 
famílias 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2016 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - AMBIENTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Catendartração Parcerias Resultados 
Previstos Humanos /Antedata Financeiros 

"Eco Ponto" 
- Criar em todos os 
utentes hábitos de se- 
parecê° dos residuos 
sólidos 

- Entregar a Associa- 
ção Portuguesa Defi- 
ciência 3 sacos de 50 
litros de tampas 

- Correta separação 
dos residuos sólidos 
por todos os utentes 
e moradores do CH 
Quinta Falda 

- NP de sacos de 
tampas recolhidas 

- Efetuar campanha 
para o uso do eco 
ponto, seguida de pari-
odo de atenção para o 
correto uso dos conten- 
tores pare vidro, papel, 
plástico e tampinhas 

- Realização de atiNda- 
dos lúdicas com tampas 

- Recolha de tampas 
plásticas para entregar 
à Associação Portu-
guesa da Deficiência 

tos 	 s 

_ 
Utentes e mo-

f8d01-e5 do CH 
Quinta Falcão 

- Té1:4*03 
SHF 

- Moradores 

 -Utentes do 
Atelier 

- Papel  

-Caixas 
- Sacos piás-
ticos transpa-
rentes 
- Tintas 
- Tinteiros 

Sacos 
- s luva pre- 

50E 
- Anual 

- APD 

- Contribuir 
para a entrega 
de 1 cadeira de 
rodas 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2016 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de Intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 

Calendarização 
Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Formação 

- Adquirir ou melhorar 
conhedmentos nas vá- 
rias áreas, desenvol- 
vendo competências 
pessoais e sodais 

- Envolver 10 uten- 
tes na realização de 
um curso de culfne- 
ria 

- Número de parti- 
cipantes 

- Número de aulas 

- Realização de asso 
de Culinária, baseada 
na partilha de conheci- 
mentos entre os partici- 
pentes, durante 3 me- 
ses 1 vez por semana 

- Utentes 

- Formadora 

-  Animadora 

- Voluntários 

- Luvas 
- Plástico 
aderente 
- Folha de alu- 
mInio 
- Acessórios 
de culinária 
- Pratos e co-
pos plásticos 
-Alimentos 

- 15 Seções 
Num período de 
3 meses 

- Formar e cer-
Neer os uten- uten-
tas, nas forma-
ções ministra-
das 

) \ 

- EnvoNer 15 uten- 
tes na realização do 
curso EFA 

- Número de parti- 
doentes 

- Número de aulas 

- Realização de aulas 
curriculares para obten-
cão do 6° ano de Esco-
'aridade 

- Data Show  
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 

- Setembro a Ju- 
lho 

Escola Dr. 
Brazão de 
Castro 

- Envolver 15 uten- 
tas na realização de 
um curso de cos- 
tora utilitária 

- Número de parti- 
cipantes 

- Número de aulas 

- Realização do curso 
"Inidação à Costure e 
sessões semanais du- 
cante 2 meses 

- Formadora 

- Voluntários 

- Material de 
Retrasada: 
- Tesouras 
- Fitas 
- Tecidos 
- Linhas 
- Agulhas 
-Máquina de 
costura  

- Anual 

- Direção 
 

de SeM-
ços de De- 
senvalvi- 
mento Ru- 
rei — Divi- 
são de For- 
mação 

- Lecionar o curso 
de Informática a 10 
utentes 

- Número de parti- 
cipantes 

- Número de aulas 

- Realizar o curso de MI- 
dação a Informática, li-
tarada digital, 1 vez por 
semana 

- Técnicos da 
SHF 

- Voluntária 

- Computado- 
MS 
- Impressoras 
- Papel 
- Tinteiros 
- Fotocópias 
- Projetor 

- Integrar 10 utentes 
na formação inicia- 
ção ao Inglês.' 

- Número de parti- 
do , entes 

- Número de aulas 

- Realização de uma for-
mação de inidação ao 
Inglês, mana 1 vez por se- 
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PLANO DE ATIVIDADES 2016 

Projeto Objetivos Metas indicadores Ações 
População Recursos 

Calandardação 
Parcerias 

Resultados 
Pnivistos Alvo Humanos Materiais Financeiros 

Alfabetização de 
ndados 

- Promover a aprendi- 
zagem de leitura e da 
escdta em 10 adultos 

- Lecionar ao 
longo do pedodo
escolar 2014/2015 
a 10 alunos adul- 
tos que não pos- 
suem escolari-
dada obrigatória
(4° ano) 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

. Número de alu- 
nos que frequen- 
Iam o projeto 

- Número de au- 
las realizadas re 

- Número de alu- 
nos certificados 

- Realização de 1 aula 
semanal 

- Realização de 6 visi- 
tas de estudo 

- Utentes adul- 
tos do Centro 
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computa-
dor 
-Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
-Autocarro 

- 2 Aulas na se- 
mana 

- Secreta-
ria de 
Educação 

- Instituto 
de 
Segu-
rança 
Social 

- CMF - 
Dep. de 
Viaturas 

- Frequência 
de 10 alunos 
durante o ano 
escolar 

- Certifi cação 
de 10% de 
alunos e inte-
gração nos 
cursos EFA 

Estudo 
Acompanhado 

- Promover o sucesso 
escolar de 5 crianças, 
prevenindo situações 
de abandono e absen- 
temo escolar 

- Realização de 
sessões semanais 
de reforço pada- 
Mico 

- Resultados es- 
colares 

. Número de cri- 
anças a partici- 
par 

- Número de au- 
las de apoio es- 
colar 

- Apoiar na realização 
dos TPC 

- Atividades de treino 
da leitura e da escrita 
'Baü de Leitura 

-Acompanhamento 
diário das crianças no 
período pós-escolar 

- Crianças e jo- 
vens 

-Animadora 

- Professora 

-Coordena- 
dora 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computa- 
dores 
- Impresso- 
MS 

- De Janeiro a 
Dezembro uma 
vez por se- 
mana 

- Escolas 
de 1° e 2 , 
ciclo de 
Santo An-
tónio 

-Aumento do 
sucesso asco-
lar 

- 95 de alunos 
que reduziram 
o absentismo 
escolar 

- % de alunos 
conclulram 
com aprovei-
tamento o ano 
escolar 

Projeto 
"Biblioteca" 

- Desenvolver o gosto 
pela leitura e escrita, 

ando a capacidade alargando 
de uso da Ilngua portu- 
goesa 

- Criação de uma 
biblioteca espaça/9 
zada em artes 

- N° de regulai- 
çães e consultas
de livros pelos 
utentes 

- N° de livros ad- 
quiridos para a bi- 
Maitaca 

- Realização de jogos 
didáticos 

- Realização de momen- 
tos de leitura 

- Realização de uma 
campanha para angaria- 
ção de livros para a 19- 
blioteca 

- Efetuar visitas a outras 
bibliotecas 

- Realização do 'Arraial 
de Contos" 

- Utentes do Ate- 
rt 

Plásticas da 
Quinta Falcão 

- Técnicos da 
SHE 

- Estagiários 

- Voluntários. 

- Cartolinas 
- Marcadores 
- Fita-cola 
- Lápis 
_ Coroo  

-Transporte 
- Papel 
- Tinteiros 

25E -Anual 

..„..).7 

-Ampliação do 
número de h-
vros da biblio-
teca 
- aumento de 
numero de 
utentes a utia-
zar a biblioteca. 
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ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Açóes ula ão Popç 
Alvo 

Recursos 

Calendarizaçio 
Parcerias Resultados  

Previstos Humanos Matedals Financeiros 

Prevenção 
das 

Toxlcodependinclas 

- Prevenção dos consu- 
mos de substâncias adi- 
Ovas nas idades preso- 
ces, fomentando a aia- 
ção de hábitos de vida 
saudável a vários nivela: 
pessoal, social, empo- 
mico e familiar 

- Envolver 12 jo- 
vens na trens- 
missão da infor- 
mação relativa à 
prevenção das 
toxicodependèn- 
cias 

-No de ,_ 
.VenS  M 

que parlidpam 

-Na   de jovem 
que adquirem 
hábitos de vela 
saudável 

- Realização de ses-
são de cinema relatl- 
vas ao lema 
com posterior debate 

- Reareação de ses- 
são de Prevenção 
para a dependência 
com dinâmica de 
grupo e jogos intento 
VOS 

- Crianças e 
jovens resi- 
dentes nos 
C.H. 

-Técnicos 
da SHF 

-Técnicos 
especiarea-
dos 

- Papel 
- Tinteiros 
- Material in- 

femielive ce- 
dido pelos 
parceiros 
-Computador 
-Data show 

25E 
- Anual 

- PSP 

- C. Saúde de 
Santo Antonio 

- Serviço Regi- 
anal de Preven- 
ção de Toxico- 
dependências 

- Manter a que-
Idade de vida 
dos 12 jovens 
envolvidos no 
projeto sem 
consumos de 
substâncias 
psicoativas 

Nutrição 
"Gastronomia blo" 

- Promover e sensibe- 
zer para uma  alimenta- 
O° saudável, eentilue- 

 indo para manter ou me- 
lhorar a qualidade de 
vida dos utentes 

- Participação de 
20utentes inclu- 
indo os que fre- 
garantam Hortas 
Sociais 

- N° da utentes 
que participam 
nas sessões 

- N° de sessões 
realizadas 

- Realização de ses- 
são temática sobre 
nutrição e alimenta- 
ção saudável e intro- 
duçáo de produtos 
biológicos 

- Utentes 
adultos 

- Nutricio-
nista 

- Técnicos 
da SHF 

- Voluntários 

- Papel 
- Tinteiros 
- Material in-
formativo ce- 
dido 
pelos pareci- 
rOS 
- Computador 
- Data Show 
- Lanches 

25E - Pontual 
- Cenho de Sa-
(ide de Santo 
António 

- Alteração dos 
hábitos elimen-
tares aplicando 
os conhedmen-
tos adquiridos 
nos utentes 

"A Saúde na Comunl- 
dado" 

- Prevenir a doença na 
comunidade (diabetes, 
depressão, theimer, 
entre outros), oramo- 
vendo hábitos de vida 
saudável 

- Realizar ras- 
freios de diag- 
nóstico a todos 

es  utentes com  
Marte superior a 
65 anos 

- No de utentes 
 que participam 

N° de rabelos 
efetuados 

- Realização de ses- 
sões de esdareci- 
mento sobre várias 
doenças 

- Realização de nas- 
freio e diagnóstico 
das principais doen- 
ças que afetam a co-
municiada (visão, sa-
úde oral, ente ou-
tros) 

. utentes 

adultos 

- Técnicos 
da área da 
Saúde 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2016 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - OCUPAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 

Recamos 

Calendarizaçâo 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

'Projeto Jovem' 

- Ocupação dos tempos 
livres de 12 jovens de 
maneira saudável, pro- 

movendo a aquisição de 
competências psicosso- 
ciais 

-Pretende-se 
que os 12 jovens 
smalwados parti- 
capem em todas 
as atividades 
propostas no 
projeto 

- Número de jo- 
vens utentes do 
CHQF partia- 
pentes 

- Realização de cami-
nhada pela serra 

- Realização de 1 
acampamento/ 
acantonamento e de 
uma colonia de férias 

- Atividades radicais 

- Participação pação no 
concurso na "24 ho- 
ras em Banda dese- 
nhada" 

- Jovens 

- Técnicos 
da SHF 

- Voluntan
.
os 

- Autocarro 
- Combustivel 
- T-shirts 
- Licença para 
acampar 
- Papel 
- Tinteiros 
- Bilhetes de 
entrada e de 
transporte 
- Viagens 
- Estadias 

25f 
- Verão 

Associaçbes: 
-ASA 

- AEP 

- Grupo Cam- 
plsmo 

- DRJD 

- Comércio 

- IVBTAM 

- Aquisição de 
novas competán-
cias pessoais e 
sociais, bem 
como hábitos de 
vida saudável 
por 80% dos jo-
vens 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2016 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 
Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
Sociocultural 

- Contribuir 
para a eleva- 
ção pessoal 
dos 180 uten- 
tes do projeto 
promovendo a 
ocupação sau- 
clavel lúdica e 
cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a autoestima 

- Promover a 
intergeraciona- 
!idade organi- 
zando em 
2015, eventos 
em todas as 
épocas Testi- 
vos (carnaval, 
santos popula- 
res, férias, dia 
dos vizinhos, 
entre outros) 

- N° de uten-
tes a partici- 
par 

_
Número de 

eventos reali- 
zados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e participa-
ção no Cortejo de Carnaval da 
ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

dos  

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Em- 

Prego 
- Estagia- 
rio 
- Voluntã- 
rios 

- Materiais 
de papeia- 
ria 
- Materiais 
de artes 
plásticas cas 
- Trans- 
porte CMF 

1008 -Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção Re- 
gional do Ara-
Mente 
- ADCF 
-ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do Vo 
luntariado 
- Escolas
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento 

solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participa-
ção de 80% 
dos utentes 
nos eventos 
realizados 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participa-
ção de todos as centros (cerca 
de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acesso- 
rios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pente- 
ada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Cã- 
merade Lobos, Alamos, Ma- 
chico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Participação em Missa do 
Parto no âmbito das festividades 
do Natal 

Participação da Feira das Von- -
Ledes e outras 

Natal: 
- Participação no concurso de 
presépios do Departamento de 
Educação da CMF 
- Convivias nos centros comuni-
tários e intercâmbios de centros 
com visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas cul-
turais, entre outras 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
- Participação na Festa da Lapa 
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PLANO DE ATIVIDADES 2016 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 30 crian- 
cas e jovens no 
período de férias 
escolares, de 
forma lúdica, for- 
mativa e saudável, 
prevenindo com- 
portamentos de 
risco, fomentando 
a inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas 
áreas: 
- Desporto 
-Artes plásticas 
- Educação para 
a saúde 
- Lúdicas 

- Redução o n° 
de crianças en- 
tragues a si pró- 
prias e/ou sem 
ocupação riu- 
rente o perlado 
de férias 

- Envolver um 
maior n° de crian- 
ças residentes 
nos Empreendi- 
mentos de Habi- 
tação Social 

- Número de ativi- 
dades realizadas 

- Número de cri- 
anças /jovens 
participantes 

-Organizar 
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 

-Expressão Mu- 
sical e drama- 
fica 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação Am-
biental 

- Crianças e 
Jovens, resi- 
dentes nos 
Empreendi- 
mentos de Ha- 
bitação Social 

- Crianças e 
Jovens da Co- 
municiada 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários - i D 
Material de  

- Materiais 
artes plásti- 
CaS 

- Instrumen-
tos Musicais 
- Transpor- 
tes 
- Equipa-
mento Des-
adivo 

papelada 

10DE 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias Escola- 
res) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de Educa-
ção 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de Fre-
guesia 
- Criamar 
- Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo- 
luntariado 
- Direção Regio- 
nal de Juven- 
tude 
- IA Saúde 
- Direção Regio-
nal do Ensino 
Especial 
- Escolas Profis-
sionais 
- Empresas 
Privadas 
-Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 46 
crianças e jo-
vens nas ativi-
dades do pro-
jeto "Férias 
Grandes" 

Férias 
Inclusivas 

- Proporcionar fé- 
rias as crianças 
com necessidades 
educativas, acom-
panhadas pelo En- 
sino Especial no 
âmbito do projeto 
"Férias Grandes 

- Socialização e 
integração das 
crianças 

- Incluir 2 crian-
ças encaminha-
das peia Educa-
ção Especial 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Área de intervenção • EDUCA 110 E FORMA AO 

Projeto Objetivos Metas Indicadoras Ações População alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Pensar no 
Futuro" 

- Dar continuidade 
ao projeto de 
inserção 
profissional de 
jovens e adultos 
desempregados 
motivando-os para 
a formação e 
procura ativa de 
emprego 

- Inserção 
profissional e 
social do 
público-alvo 

-Assegurara  
colocação das 
utentes no 
mercado de 
trabalho e em 
cursos de 
formação ao 
longo do ano 

- Número de 
utentes que 
comparecerem ás 
reuniões de 

rup go 

-Número de 
utentes que se 
inscreveram em 
cursos de 
formação após 
ação de 
sensibiliza ção 

-Número de 
utentes que 
ingressaram no 
mercado de 
trabalho após o 
acompanhamento 

- Inscrição dos jovens 
e adultos em cursos 
de formação, 
mediante as suas 
habilitações. 

- Acompanhamento 
personalizado aos 
arenas para procura 
ativa de emprego 

- Realização de 
sessões informativas 
sobre a oferta de 
emprego, existente na 
RAM 

- Jovens e 
adultos 
desempregados 

- Técnicos da 
área social e 
do clube de 
emprego 

50E - Anual 

- CRIAMAR 

- Clube de 
Emprego 
SHF 

- Escolas 
Profissionais 

- Centro de 
Formação 
Profissional 

- Instituto de 
Emprego 

- Colocação dos 
utentes no 
mercado de 
trabalho e/ou 
formação ao 
longo do ano 
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S OCIO NA B ITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

"Envelhecer 
ConVkla" 

- Melhorar a 
acessibilidade da 
população aos 
cuidados de saúde; 

-Melhorar os niveis 
de informação 
sobre os cuidados 
de saúde a ter de 
forma a envelhecer 
Convida; 

-Promover a 
vigilanda e 
controlo de 
doenças 

re cardiovasculas 
diabéticas, etc; 

- Promover e 
desenvolver uma 
penca de 
promoção de 
alimentação 
saudável. 

- Promover a 
participação dos 
Utentes do 
Centro 
Comunitário 
Quinta Josefina 
com idade igual g 

superiora 50 ou sup 
anos nas 
sessões do 
projeto 

- Número de 
utentes 
participantes 

- Número de 
sessões 
realizadas  alizadas 

- Calendarização das 
sessões de Nutrição; 

-Rastreio semanal 
(diabetes, tensão, 
colesterol) para os 
Idosos do Centro 
Comundado Quinta 
Josefina; 

-Encaminhamento 
dos idosos com 
alterações detetadas 
para outros 
profissionais de p 
saúde; 

- Realizar sessões 
sobre hábitos de 
alimentação saudável; 

- Palestras sobre 
Alzheimer e doenças 
cardiovasculares; 

- Comemoração do 
dia Mundial da 
Alimentação; 

Utentes com 
idade igual ou 
superior a 50 
anos. 

-Técnicos da 
SHF 

- Centro de 
Saúde de 
Santo António 

- "Casa do 
voluntário" 

- Data Show 
- Computador 
- Papel A4 
- Alimentos 
saudáveis 
- Mesas 
- Cadeiras 

50E - Anual 

- Centro de 
Saúde de 
Santo 
António 

- Padidpação 
dos utentes com 
idade igual ou 
superior a 50 
anos. 

-Melhorar a 
qualidade de vida 
dos utentes. 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

alvo 

Recursos 
Calendarlzaçâo Parcerias Resultados 

previstos Humanos Materiais Financeiros 

Apoio 
Escolar 

- Promover o 
sucesso escolar, de 
modo a colmatar, 
Muras situações de 
abandono e 
absentismo escolar 

- Atingir uma 
melhoria no 
sucesso 
escolar das 
crianças e 
jovens 

- Número de 
jovens que 

comparecem ao 
ap oiO 

- Número de 

ministradas às 
crianças e 
jovens 

- Realizar sessões 
semanais de apoio 
escolar durante o 
ano letivo. 

-Crianças e 
Jovens 

- Técnicas 
da SHF 

- Papel A4 
- Cane 
- Lápistas 
- Quadro 
- Marcadores 

- Semanal 
(Durante o ano 

letivo) 

- Diminuição do 
insucesso escolar. 

Alfabetização 
de adultos 

-Promovera  
aprendizagem, de forma aqeo, 

 que os 
alunos adquiram a 
escolaridade 
obrigatória (4 0  ano), 

- Atingdir o 
sucesso esco rar  
ao longo ao ano 
letrve. 

- Integração da 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Número de 
alunos 
participantes 

- Número de 
aulas re atadas 

- Número de 
certificados 
obUdos 

-Realização de 2 
aulas semanais 

- Realizar 6 visitas 
de estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor do 
Ensino Básico 

- Data Show 
- Computador 
-Impre ssora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelada 
- Autocarro 

25E 
-emulas  na 
semana 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. de 
Viaturas 

- Aproveitamento 
escolar dos alunos 
participantes 

- Certificação de 2 
de alunos e 
integraçâo nos 
cursos EFA 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Area de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos Calendarrzação Parcerias Resultados 

Previstos 
Humanos Materiais Financeiros 

Animaçã o 
 soclocuRural 

- Contribuir para a 
elevação pessoal dos 
utentes; 

-Promovera  
ocupação saudável, 
lúdica e cultural; 

- Desenvolver 
competências, 
aumentando assim, a 
autoestima, 
autorealização de 
cada partidpante. 

- PrOITIOIStif a 
intergeracionalidade, 
organizando ao 
longo do ano, 
eventos para 
comemorar todas as 
épocas festivas p 
(carnaval, santos 
populares, férias, dia 
dos vizinhos. entre 
outros) 

a participar 

- Número de 
eventos 
reafizados 

Comemoraçâo de datas festivas: 

Cem aval: 
- Confeçáo dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convivia entre todos os 
centros 
- Padlcipação em intercâmbios 
com outras instituições 

_ moradores 

e utentes 
dos centros 

- N ° de utentes - Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

-  Materiais de 
artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 
- Materiais de 
papelaria 

100E 
- Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente  
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participação 
dos utentes 
nos eventos 
realizados 

.. 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 

to Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do 
Idoso na igreja do Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 3°idade 

- Participação da Palra das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Participação na dinamização de 
u ma missa do parto. 

- Organizar passeios, 
culturais, entre outras 	

s 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parceria Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros Calandarização 

"Férias 
Grandes" 

- Dinamizar as 
férias das crenças 
e jovens, de urna 
forma lúdica,
formativa e 
saudável, 

- Prevenir 

eemeerte"et" de 
 risco, fomentando a 

Inclusão social. 

- Organizar abadadas 
ligadas as diversas 
áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 

„udu 	
o Pa 

 
saúde 	a 

- Lúdicas 

- Reduçao do número 
de 17 crianças 
entregues e si próprias 
erou sem ocupação 
durante o peclodo de 
férias  

- En„mur  um maior n° 
de crianças residentes 
nos Empreendimentos 
de Habitação Social 

- Número de 

Feiddeeee 
realizadas 

- Número de 
margas f lorem 
participantes 

- Organizar 
Atividades: 
. Desportivas 
- Expressão plástica 
- Expressão Musical 
e dramática 
anoinoultural 
-L 
- Educação pare a 
Saúde 
- Educação persa 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças 9 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

-Crio ças e 
Jovens da 
Comunidade 

_ 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Insato de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

emprega 
 

Planeamento  

- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais 
Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
paparia 

100E 
- Julho, Agosto e 
Setembro 
farias Escolares) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 

lo - Insta
ga 

 de 

- Juntes de 
Freguesia 

- Chamar 

Associações 
Desporlivas 

- APD 

- Case do 
Voluntariado 

rio 
Direelle. 

Regional de 
Jantada 

- IA Saúde 

- Direção 
Regional do 
Enaho 
Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Associação 
de 

Familiar 

- Ocupar 
17crianç 
jovens nas 

as e 

atividades do 
projeto 'Fares 
Grandes° 

/ 

17 	i's 
....... 

Férias 
Inclusivas 

- Proporcionar 
feias is crianças 
com necessidades 
educatvas, 
acompanhares 
pelo Ensino 
Especial no âmbito 
do projeto 'Fara 
Grandes' 

- 8°91elizeeee  e 
integração das 
crianças 

- Incluir crianças 
encaminhadas pela 
Educaçac Espadar 
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S OCIOHABITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção — EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros Calendarização 

Educação 
para e Saúde 

na 
Comunidade 

- Promover a vida 
saudável através 
de ações de 
sensibilização e 
informação na área 
da educação para 
a saúde 
(prevenção do 
alcoolismo, 
toxicoclependéncia, 
saúde oral, tabaco, 
violência 
doméstica) 

- Sensibilizar para 
a nutdção e 
alimentação 
saudável 
equilibrada e de 
acordo com os 
produtos hortícolas 
excedentes das 
hortas sociais do 
empreendimento 

- Trabalhar cada 
tema durante um 
mês, envolvendo 
60% dos  utentes 

- Envolver 70% 
dos utentes e 
cuidadores das 
hortas 

- Número de 
sessões 
realizadas 

- Número de 
participantes 

- Realizar 5 
sessões de 
sensibilização 
sobre as temáticas: 
• Nutrição e 

Alimentação 
saudável e 
económica 

• Saúde Oral 
• Dependéndas 
• •Violncia ê 

Doméstica 
• Terceira Idade 

- Aplicação de 
inquêritos relatNo a 
consumos/ 
dependências e 
hábitos de vida 

- Confectonar 
lanches mensais 
envolvendo os 
utentes e a 
população do 
bairro 

-Utentes do 
Centro 
comunitário 

-Moradores 
do C. H. 

Pico dos 
Barcelos 
(CMF e 
IHM) 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos da 
área da Saúde 

- Computador 
- Data show 
- Material de 

pa pelada  

- Maio a Junho 

-Junhos  
Dezembro 

- Centro e d 
Saúde de Santo 
António 

- Departamento 
educação 
ambiente 

- Redução 
dos hábitos 
de consumo 
em 10% dos 
utentes 

- Adoção de 
hábitos de 
 alimentação 
saudável em 
80% dos 
utentes 
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SOCIOHABITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Avo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Previstos Humanos Material. Financeiros 

"Quando o lixo 
vira luxo" 

- Envolver os 
utentes na 
reciclagem de 
roupas e peças 
decorativas 
fomentando a 
criatividade, 
melhorando as 
competéncias e 
conhecimentos 
nessa área 

- Promover 
conhecimento 

co de costura de básico 
7 utentes (2 vezes 
por semana) 

-Autonomizar todas 
formandas ara ue p q 
possam usufivir dos 
conhecimentos nas 
suas próprias casas 

- Número de 
sessões de costura 

- Número de 
participantes nas 
sessões 

- Reutilização de 
peças de vestuário 
e de decoração 

- Formação em 
costura a 7 utentes 

- Confeção e 
reciclagem de 
roupas 

- Utentes do 
Centro 
comunitário 

-Técnicos da 
SHF 

-Formadora 

- Material de 
retrosaria 
- Máquinas de 
costura 
-Materiais 
usados 
"desperdicios" 
- Material de 
escritório 

50E - Anual 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
Antônio 

Habilitar os 7 
formandos com 
conhecimento 
de costura para 
a sua 
autonomização 
nesta área 

Estudo 
acompanhado 

-Apoiaras  
crianças e 
jovens 
residentes no 
CH Pico dos 
Barcelos nos 
trabalhos 
escolares com 
vista a um bom 
aproveitamento 
escolar, 
prevenindo 
situações de 
abandono e 
absentismo 
escolar 

Prestar apoio diário 
no estudo escolar a 
10 crianças e jovens 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessões apoio 
escolar 

- Ajudar nos 
trabalhos escolares 
(TPC) 

- Rever a matéria e 
consolidar 
conhecimentos 

- Crianças e 
jovens, 
residentes no 
C H. Pico 
dos Barcelos 

-Técnicos da 
SHF 

-Voluntários 

- Melhoria do  - Material de 
escritório 40E - Anual sucesso escolar 

 em 10% dos 
alunos 
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SOCIOHABITAPUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações ulaço População ã 
Alvo 

Recursos 
Pararias Resultados 

Previstos 
Humanos Materiais Financeiros Calendadzação 

Alfabetização 
de adurias 

-Promovera  
aprendizagem de 
leitura e da escrita 
em 15 adultos 

- Certificar um 
maior número de 
alunos inscritos 
neste projeto 

- Adesão dos alunos 
(n°  de alunos no 
início/ final do ano 
letivo) 

- Integração doa
ficados alo os co 

nos cursos EFA 

- Aulas 
semanais 

- Visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 
(destacado) 

- Papel 
 -Material de 

papelada - Autocarro 
- Data Show 
- Com putador 
-Impressora 
-Tinteiros 

10E - Anual 

- Secretaria 
de Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF Dep. 
de Viaturas 

 - Aquisição de 
conhecimentos 

- Codificação 
de alunos 

"Arrumar a 
Vida" - Gestão 
de Economia 
Doméstica 

- Contribuir para urna 
melhor gestão dos 
recursos das famílias 
residentes no 
Conjunto 
Habitadonal 

- Desenvolver 
competências 
ressoa e sociais de 
forma a assegurar 
uma boa gestão dos 
recursos das 
famílias; 

Fomentar a 
poupança e 
racionalização dos 
CONSUMOS 

- Adesão das familias 
(n° de famílias 
participamos no inicio/ 
final do projeto) 

Segurarça 
Doméstica e 
Promoção da 
Segurança Infantil 

Higiene e 
Organização 
Doméstica 

HW iene Alume"' 

Educação pare e e . 	ania  

Racionalização 
de Consumos e 
Educação 
Ambiental 

Divulgação do 
Guia do Morador 

Familiar 

- Famílias do 
Conjunto 
Habitacional do - Pico dos 
Barcelos IHM e 
CMF 

Técnicos de 
Área Social, 
Nuticionista, 
Educadores 
Sociais, 
Engenheiros 

Orçamento  

- Papel 
_ Matedal de 
Papelada 
- Autocarro 
- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 

Investimentos  

50C 
- Anual 

Centro de 
Segurança 
Social da 
Madeira; 

Centro e 
Segurança 
social de 
Santo António; 

Casa do 
Voluntário; 

Gamara 
Municipal do 
Funchal. 

Habitacionais 
da Madei ra 

- Aquisição de 
. conhecimentos 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores 
Ações Alvo 

População 
Recursos Calendarização Parcedas Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros  

Animação 
soclocukural 

- Contribuir para a 
elevação pessoal dos 
100 utentes do projeto 
promovendo a 
ocupação saudável, 
lúdica e cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências e 
aumentando a 
autoesfima 

-Promovera  
n itergeracionalldade 
organizando em 
2015 eventos em 
todas as épocas 
festivas (carnaval, 
santos populares, 
lérias, dia dos 

en vizinhos, entre 
outros) 

- N° de utente 
ar participar a p p 

- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de dates festivas 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convivia, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

- Materiais de 
artes 
plásticas 
-Trans porte 
CMF 
- Materiais de 
papelaria 

100E - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
reatados 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotêis 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Organização da Missa do 
Idoso na igreja da Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 39dade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e Intercámbios de 
centros com visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 
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SOCIOHABITAFIINCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Projeto "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resuttados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros Calendarlzação 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 22 
crianças e jovens 
no período de 
férias escolares, 
de forma lúdica ,
formativa e 
saudável, 
prevenindo 
comportamentos 
de risco, 
fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas as 
diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde 
- Lúdicas 

- Redução do n° de
crianças entregues a 
si próprias e/ou sem
ocupação durante o
período de férias 

- Envolver um maior 
n° de crianças 
residentes nos 
Empreendimentos 
de Habitação Social 

- Número de 
atividades 

realizadas 

- Número de 
chances /jovens 

. ,Pantes Partlo 

- Organizar 
AtNidades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plástica 
-Expressão p mpreenme 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para a 
Saúde 
- Educação para a 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
E 	dl 
ntos de 
Habitação 
Social e de 
comunidade 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

de  

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais - 
Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 

Ensino  

100E 

Associações  

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de 
Freguesia 
- Chamar 
. 

Desportivas 
- APD 
- Casa do 
Voluntariado 
- Direção 
Regional de 
Juventude 
- IA Saúde 
- Direção 
Regional do 

Especial 
- Escolas 
Profissionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação 

Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 22 . 
cnariças e 
jovens nas 
atividades do 
projeto "Férias 
Grandes" 

Férias 
Inclusivas 

- Proporcionar 
férias às crianças 
com 
necessMades 
educativos. 
acompanhadas 
pelo Ensino 
Especial no 
âmbito do projeto 
"Fedas Grandes" 

- Socialização e 
integração das 
crianças 

_ Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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SOCIOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendadzação Parcerias 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Reforço 
Pedagógico 

- Promover o sucesso 
escolar de 80 
crianças residentes 
no Bairro de Santo 
Amaro, prevenindo 
situações de 
abandono e 
absentismo escolar 

- Realização de 5 
sessões de 
segunda a sexta- 
feira de reforço 
pedagógico 

- Resultados 
escolares 

- Número de 
crianças a 
participar 

- Número de 
aulas de apoio 
escolar 

- Apoiar na 
realização dos 
TPC 

-Atividades de 
treino da leitura 
e da escrita 
"Baú de Leitura" 

- Crianças e 
jovens dos 6- 
18 anos 

- Animadora 

-estagiários 

- Coordenadora 

- Voluntários 

- Papel 
- Canetas 
-Cores 
- Data-show 
-Computadores 
- Impressores 

- De Janeiro a 
Dezembro de 
Segunda a 
sexta-feira 

- Escolas 
de 1°e 2 ° 
ciclo de 
Santo 
António 

- % de alunos com 
aumento do sucesso 
escolar 

- % de alunos que 
reduziram o 
absentismo escolar 

- % de alunos que 
conclulram com 
aproveitamento o 
ano escolar 

Costura 
Criativa 

- Desenvolver ações 
de costura que 
permitam a 
aprendizagem de 
confeção de 
acessórios e vestuário 

- Que no final do 
curso os 
formandos 
estejam 
habilitados a 
manusear a 
máquina de 
costura e 
contecionar 
vestuário e 
acessórios 

- Número de 
ações 
desenvolvidas no 
âmbito da costura 
criativa 

- Número de 
participantes 

- Número de 
peças elaboradas 

- Realização de 
sessões de 
formação em: 
- costura motiva 
- máquina de 
costura 

  costura -cedes 
- reciclagem de 
rou as 
-pequenos 
arranjos 

- Crianças, 
jovens e 
Adultos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadora 

-estagiários 

- Papel 
-Canetas 
-Cores 
- Data-show 
-Computadores 
- Impressoras 
- Máquinas de 
costura 
- Tecidos 
- Unhas e 
agulhas 

10E 
- Bimensal 
Cursos com 
duração de 40 h 

- DTIM 

- Confeção de pelo 
menos 2 acessórios 
e 3 peças de roupa 
por formando 

Inclusão 
Digital 

-Desenvolvera  
aquisição de 
competências digitais 
através da formação e 
certificação em TIC (6 
cursos de 12 
formandos cada) 

- 50% dos 
formandos 
obtenham um 
DcB 

- Todos os 
formandos 
obtenham 
competências ao 
nivel do office 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessões em TIC 

- Número de 
certificados 
emitidos 

- Realizar 
soastes de 
formação em 
TIC 

- Crianças, 
jovens e 
adultos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadora 

- Destacada 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
e impressoras 

106 - Anual - DTIM 

- 50% dos 
participantes 
adquiram um 
certificado de 
competências 
básicas em TIC 

Condomlnlo 
eficiente 

- Aumentar a co - 
responsabilização dos
Moradores na 
manutenção dos 
espaços comuns do 
Bairro de Santo 
Amaro (48 fogos) 

. 70% dos 
moradores 
partlaPern nas 
ações do projeto 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessóes 

- Numero de 
reuniões de 
moradores 

Número 
 

- Realizar 
sessões de (In) 
formação sobre 
as regras de 
boa convivência 
trimestsalmente 

- Reuniões de 
moradores 
semestral 

- Adultos 

56 Familias 

- Coordenadora/ 
Técnica do C.H. 
De santo Amaro 
IV 

- Animadora 

- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

- Anual 
- DTIM 

- PSP 

- 70% dos 
moradores adiram 
ao projeto 

- Melhoramento dos 
espaços comuns cio 
bairro através de 
Intervenções 
levadas a cado 
pelos próprios 
moradorax 
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Espelho Meai 

- Contiibuir para a 
capaGtaçã o de 48 
jovens residentes no 
Bairro , de santo 
Amaro, acionando e 
potencializando as 
suas competências 
empreendedoras 
através da educação 
não formal 

- Desenvolver 16 
ações de 
atividades 
formativas que 
promovam o 
desenvolvimento 
de competências 
pessoais, sociais 
empreendedoras 

- Apoio aos 
jovens na 
criação/ 
implementação 
das suas 
iniciativas de 
emprego 

Criar um 
cabeleireiro 
Social para dar 
formação a 
jovens 
desempregadas 

- Número de 
participantes 

- Adesão as 
jovens as 
atividades 
propostas 

Numero de 
formações 
ministradas 

- Realização de 
16 workshops 
para aquisição 
de 
competências 
na área da 
estética, inglês 
entre outras 

- 
so jovens  

dos 16-30 
anos 

- 56 Famílias 

- Coordenadora 

- Formadora 
Destacada 

Animadora 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

- Anual 

- CMF 

- DTIM 

- PSP 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
António 

- Bodyfit 

- Aquisição de 
competências ao 
nível do Saber, 
Saber fazer, saber 
estar! 

- 80% das jovens 
concluam com 
sucesso o seu 
estágio no setor 
público e privado 

- Encaminhamento e 
inserção de 20% 
das jovens no 
mercado de trabalho 

Ser Pai e Mãe. 
Profissão 

para toda a 
vida 

-Promovera  
corresponsabinzação 
parental, prevenindo 
situações de 
negligência (em 100 
familias) 

- Realização de 
10 ações 
formativas sobre 
as competências 
parentais ao 
longo de 7 meses 

- Número de pais 
aderentes 

- N° de casos 
sinalizados pela 
CPCJF 

- Sessões 
formativas sobre 
educação 
Parental 

- Sessões sobre 
Educar para os 
afetos 

- Pais 
residentes na 
freguesia de 
Santo António 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Oata-show 
- Computadores 
- Impressoras 

- Março a Junho 

- Outubro de 
Dezembro 

- DTIM 

Fundação 
de Luta 
contra a 
Sida 

- Junta de 
freguesia 
de Santo 
António 

- Diminuição do 
número de casos 
sinalizados pela 
técnica da Gestão 
Social do Bairro 

- Aquisição de 
competências 
parentais por parte 
de 70% dos pais 
que participem no 
projeto 

G8StiO 

Doméstica 

formativas sobre a 
gestão domesfica, 
capacitando as 72 
formandas na gestão 
do seu orçamento 
familiar 

- Educar para a 
Literacia financeira 

-Promover a  ções 

- 30% das 
formandas 
adquiram 
competências ao 
eivai da gestão 
domestica 
(limpeza das 
habitações e 
higiene pessoal ) 

- Numero de 
visitas 
domiciliárias 
Número de 
participantes 

- Assiduidade das 
formandas 

- Higiene 
Pessoal, familiar
e habitacional 

- Como realizar 
um Orçamento 

- Sessões de 
Mereciaracts 
 financeira 

- Inquilinos dos 
C. H. De santo 
Amaro IV  e 

Orquidea e 
Bairro do IHM 

- Coordenadora 

-Formadoras 
conUdadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

25E 

- Trimestral 

- Cursos de 
Formação com 
40h 

- DTIM 

- Segurança 
Social 

- IHM 

- 30% das 
%mandas adquiram 
competências ao 
nível da gestão 
domestica (limpeza 
das habitações e 
higiene pessoal 

- 50% dos inquilinos 
sinalizados pelas 
Técnicas adquiram 
competências na 
gestão do seu . 
orçamento ,,IL 
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de intervenção ANIMAÇÃO SÓCIO — CULTURAL 

Projeto Objetivo, Meta Meta indicadores Ações Pop ulação 
Avo lvo 

R ecursos 
Parcerias Resultadas 

Previstos Humanos Materiais Financeiros CalendarIVIÇãO 

Kide In d'e 
KItchen 

- Promover 
hábitos 
alimentares 
saudáveis nas 
crianças 

- Realização de 
sessões de 
culinária 
direcionadas a 48 direcionadas 
crianças dos 6-12 ç 
anos 

- Número de crianças 
que adiram as 
atividades 

- Número de 
participantes 

- Número de ações de 
animação sociocultural 

- Realização de 
de culinária e 

formativas sobre 
alimentação saudável 

- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 
residentes 
em Santo 
Amam 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

um livro de  

10E - Semanal de 
Janeiro  Janeiro a Julho Pastelarias 

- Realização de 

receitas 
'KM& in the 
'<lichen" 

- Confeção de 4 
pratos 
elaborados 
pelas crianças 

Teatro 
Fórum 

-Realização de
ações de 
'Teatro Fórum" 
para s quisição 
de 
competências 
pessoais, 
sociais 

- Apresentação 
de 3 
dramatizações 
por ano 
envolvendo 48 
crianças e jovens 

- Número de 
participantes 

- Número de sessões 
de teatro Fórum 

- Leitura de Textos 

- Interpretação e 
dramatização "O saber 
coloco no lugar do 
Outro" 

- O teatro fórum como 
forma de prevenir 
comportamentos de 
risco 

- Crianças e 
jovens dos 8- 
16 anos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Papel cenário 
- Pinturas faciab 
- Adereços 
- Papel 
- Computador e 
data show 

10E 
- Semanal 

- Centro 
Comuna. de 
São Modinha 
— equipa de 
Rua 

- Centro 
Comunit. da 
Nogueira 

- Discussão de 
2 temáficas 
sociais 

- Apresentação 
de 3 
dramatizações 
no ano 2015 

Reciclar te 

- Promover a 
aquisição de 
competências 
empreendedora 
s em 40% das 
crianças dos 6- 
12 anos que 
frequentam o 
centro 
Musica@arte 
num total de 30 
crianças 

- Realizar 24 
ações de 
Reutiizacão de 
materiais 

- Número de 
P 

_ 
Número de peças 

confecionadas 

- Sessões Informativas 
de reutilização 

- Pesquisa de boas 
práticas ticais, 
nacionais e 
Internacionais 

- Reutilização de 
Materiais 

- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadasddadas 

s  

- Material usado 
- Colas 
- Tintas 

crianças  

- Mensal 
- Depad. de 
Salubridade 
da CMF 

- 40% Das 

cionem confe
produto 
reutilizados no 
âmbito deste 
projeto 

- Realização de 
uma exposição 
com mas peça s 
Reutilizadas/ 
elaboradas 
pelas crianças 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de Intervenção EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações ulaç ão População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parceria Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Menino ou 
Menina 

- Prevenção dos 
comportamentos 
de risco em 50% 
das crianças e 
jovens que 
frequentem o 
projeto num total 
de 20 crianças 

- Participação 
de 20 crianças 
nas atividades 
do projeto 

- Número de 
participantes 

- Número de 
atividades 
desenvoNidas 

- Sessões 
informativas 
sobre os afetos 

- Sessões de 
planeamento 
familiarpara 
crianças 

- Sessões 
pedagógico 
sobre a 
prevenção dos 
comportamento 
s de risco 

Crianças dos 
6-12 anos 

- Coordenadora 

- Formadoras 

- Jogos 
Pedagógicos 
- Papel 
- Cores 
- Marcadores 

data Show 

Janeiro a 
- Quinzenal de 

Dezembro 

- Fundação 
Portuguesa. 
Comunidade 
de luta 
Contra a 
Sida 

- Diminuição dos 
comportamentos 
de risco em 50% 
das crianças 
beneficiárias do 
Projeto 

Gostar de 
Mim Para 
Gostar de 

TI 

- Promover ações 
de formação 
direcionadas as 
jovens como 
forma de 
prevenção de 
comportamentos 
de risco 

-Realização 
de 24 ações 
anuais de 
prevenção de 
comportament 
os de risco: 

- Número de 
participantes 

- Número de 
encaminhamentos 
para o Centro de 
Saúde 

- Número de Ações 
Realizadas 

- Prevenção das 
IST 

- Planeamento 
Familiar 

- Educar para os
Afetos 

- Prevenção da 
violência entre 
Pares 

-Jovens dos -Jovens 
14 aos 18 
anos 

-Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Jogos 

- Papel 
- Cores 
- Marcadores 
- Computador e 
data Show 

25E - Quinzenal a 
partir de Março - APF 

- Realização de 24 
ações de formação 

- Participação de 
20 Jovens no 
projeto 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO MUSICA( ARTE 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendadzação Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Alfabetizado 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem 
da 

toitura o do  

escrita em 32 
adultos 

- Certificar 
20% de alunos
com o 4 ano 

- Lecionar ao 
longo do 
período 
escolar 
2015/2016 
alunos adultos 
que não 	. 
possuem 1 . 
ciclo do ensi ensino 
básico (4° ano) 

Certificação de 
40% dos 
alunos 
inscritos e 
assíduos 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

- Número de 
alunos 

- Número de aulas 
realizadas 

- Número de 
certificados 

Duas vezes por p 
semana 

- Realizar 6 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor do
Ensino Básico 
Coordenadora 
do Centro 

Data Show 
Computador 
m orassem 

Tinteiros 
Papel 
Material de 

papelada 
- Autocarro 

25E 

- 2 vezes por 
semana a quarta-
feira a tarde e à 
sexta de manhã 

- Secretaria de 
Educação 

- Insfitulo de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep 
de Viaturas 

- Frequência de 32 
alunos durante o 
ano escolar 

Certificação de 
20% dos alunos e 
integração nos 
cursos EFA 
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Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizacão Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Curso EFA — 
B3 Educação 
e Formação 
de adultos 

equivalência 
ao 9° ano 

Promover a 
certificação 
profissional 
com r ano de 
Adultos 
residentes em 
contextos 
vulneráveis 

Realizar um 
curso B3 
durante 2 anos 
num centro 
comunkádo 

Promover a 
igualdade de 
oportunidades 
no acesso d 
educação e 
certificação 
escolar 

Certificar 70% 
dos alunos 

80% dos 
alunos 
participem em 
todas as aulas 

- Número de 

- Número de aulas 
reatadas 

- Assiduidade dos 
alunos 

Aulas de Terça a 
sexta-feira das 
8.45 às 13,00 

Aulas: 

Linguagem e 
Comunicação 

Matemática para 
Vida 

Lingua estrangeira 

Inglês 

Cidadania e 
Empregabilidade 

Aprender com 
autonomia 

Tecnologia da 
informática e da 
comunicação 

Visitas de estudo 

Adultos 
com mais 
de 18 anos 
com o 2° 
ddo do 
ensino 
básico 

- Professores do 
Ensino Básico
Da Escola Dr. - 

 Eduardo Brazão 
de Castro 

Coordenadora 
do Centro 
Musicaarte @ 

- - Data Show 
-er

eor
p
sus

tad
a
or 

- Impressor a  
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

30E 

Aulas de Terça a 
sexta-feira das 
8.45 às 13:00 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. 
de Viaturas 

Certificação nivel 
do 9 ano de 70% 
dos inscritos 

Aquisição de 
hábitos de estudo 
em 80% dos 
alunos 
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Projeto Objetivos Metas 
Indicadora 

s Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros Calendarização 

Animação 
Sociocultural 

- Contribuir 
para a 
elevação 
pessoa dos 80 
utentes

l 
 da 

projeto 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 
lúdica e 
cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 

e aumentando 
a autoesfima 

intergeracion 
andado 
organizando 
em 2015 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(carnaval, 
santos 
populares 

' 
terias, dia 
dos vizinhos, 
entre outros) 

-promovera  

- N° de 
utentes a 
participar 

- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e participação 
no Cortejo de Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios com 
outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos da 
SHF 
- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 
- Estagiário 
- Voluntários 

- Materiais 
de papelaria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 

100E - Anual 

- Instituições
públicas e 
privad 
- CMF

os: 
 

- Direção 
Regional do 
Ambiente 
-ADCF 
-ASA 

APD  
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados izados 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participação 
de todos os centros (cerca de 
200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de 
Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 

- Organização da Missa do Idoso 
na igreja do Colégio no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional 
da 3°Idade 

- Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação da 
CMF 
- Convivias nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 

- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de intervenção - Animação sociocultural 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos Resultados  Calendarização Parceria 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 50 crianças 
e jovens no período 
de férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e 
saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde 
- Lúdicas 

- Redução do 
número de 
crianças entregues 
a si próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o periodo 
de ferias 

- Envolver um 
maior n° de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Número de 
atividades 
realizadas 

- Número de 
crianças I jovens 
padidpantes 

- Organizar 
Atividades: 
-Desportivas 
- Expressão 
p lastica 

- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 

a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment 
os de Habitação 
Sodal 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Direção  
Regional do  

- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais 
- Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 
papelaria 

Freguesia 
 

100E 

- Julho, Agosto e 
Setembro 
(Férias 
Escolares) 

Desportivas  

- CMF — Dep. de 
Viaturas 
Dep. de 
Educação 

- Instituto de 
emprego 

- Juntas de 

- Chamar 

- Associações 

- APD 

.Casado  
Voluntariado 

-Dixe ção 
 Regional de 
Juventude 

- IA Saúde 

Ensino Especial 

- Escolas 
Profissionais 

-Empresas 
Privadas 

- Ocupar 50 
crianças e 
jovens nas 
atividades do 
projeto "Férias 
Grandes" 
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71  SOCIOHABITAFUNCHAL 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS 

CRUZES 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 

Área de Intervenção - SAÚDE E BEM-ESTAR 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 

AVO 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiro. 
CalendarIzação 

"Alilnentaçã°  

- Alterar os 
comportamentos 
alimentares para 
melhorar rar a saúde nos 
seniores 

- Desenvolver um 
Plano de Educação 
Nutricional com 20 
Idosos/ Utentes 

sessões 
organizadasl anizadas/ g 
realizadas 

- Número de 
participantes 

- Número de 
 

- Realização de 16 
sessões informatNas e 
de sensibilização sobre 
os temas do projeto 

- Reafização de jogos e 
dinâmicas de grupo 

-Realização de lanches 
saudáveis 

- Realização de 1 
questionada 

.. 
Utentes do 

centro 

- Nunidonista 

- Técnica da 
SI-IF 

- Material 
informativo 
cedido pelo 

- Material de 
parceiro 

desgaste e 
papelada 
- Lanches 

2 5E 

- Sessões 
uinzeni quinzenais ao 

longo de 8 
meses do ano 

Centro de saúde 
do Bom Jesus 

-Cum primento do 
Plano de 
Educação 
Municionai 

- Alteração nos 
 comportamentos 
alimentares em 
70% dos utentes 

"Canteiro 
Aromático" 

-Sensibilizar persa 
confeção de refeições 

lantas com p lantas 
aromáticas e 
Medicinais em 
substituição de 
condimentos menos 
saudáveis. 

- Criar e utilizar um 
canteiro aromático, i 
com quatro metros 
quadrados, com 
finalidade 
educativa 

- Número  de 
utentes 
envolvidos 

- Número de 
beneficiários/ 
usufrutuários do 
canteiro 

- Plantar e cuidar das 
plantas aromáticas 

- Realização de sessões 
acerca do uso e 

i benefico& das plantas 
aromáticas para a saúde 

- Visitas técnicas a 
jardins aromáticos 

- Realização de sessões 
Informativas sobre a 
prevenção de doenças 
cardiovasculares 

- Utentes do 
centro 

- Técnica da 
SHF 

- Utentes 

- Canteiro 
aromático no 
C. H. das 
Cruzes 
-Sementes enes 
- Agua para 
rega 

25E 

- Uma sessão 
mensal ao longo 
de 8 meses do 
ano 

-Departamento 
de Educação — 
Jardim de 
Plantas 
Aromáficas e 
Medicinais da 
CMF 

- Adesão de 10 
utentes à 
utiliza ão do ç 
canteiro 

- Part -Participação dos 
utentes 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

. 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos  Calendarizacalo Parcerias 
Previstos toa Humanos Materiais Financeiros 

"Vida Bela" 

- Combater o 
isolamento e a solidão 
de pessoas Idosas 

vo - Desenvolver 
competências tísicas, 
pessoais, relacionais, 
cognitivas e técnicas 

- Organizar 9 
sessões no Centro 
de Convívio e 9 
atividades de rua 

- Número de 
participantes 

- N° 	sessões 
realizadas 

- Comemorações de 
festividades, através de 
lanches convivia, jogos e 
dinâmicas de grupo: 

1 — Carnaval 

2— Páscoa 

3 — Festa dos Vizinhos 

4- Dia dos Avós 

5-Dia Internacional da 
Terceira Idade 

8-Pão-por-Deus 

7- Natal 

8- Dia Internacional da 
Amizade 

9-Dia Mundial do 
Coração 

- Nove Wsltas aos 
concelhos da Ilha, 
almoços convMo, 
museus e outros locais 
de interesse púbico 

- Utentes - Técnicos da 
SHF 

- Lanches 
- Material de 
artes plásticas 
- Autocarro 
- Cartazes 
-Computadores 
- Data Show 
- Matada' de 
escritório 

de rua  
nas atividades  

- Anual 

- Melhoria dos 
relacionamentos 
/ laços afetivos 
entre moradores 

- Participação 
de 15 utente s 
nas açõ es 
realizadas no 
Centro de 
Convívio 

- Participação 
de 30 utentes 

78 



gi SOCIOHABITAFUNCHAL 

CENTRO COMUNITÁRIO DO 

CANTO DO MURO 

79 



SOCIOHABITAFUNCHAL 

;41.. 	

PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeta Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

saúde 

-Melhorar a 
qualidade de vida 
dos 40 utentes do 
centro 
promo saúde vendo a 

e a 
alimentação 
saudável 

- Dotar 20 utentes 
com conhecimentos 
para as boas práticas 
na área da saúde 

- Diminuição da 
violência física e 
verbal na familia em 
50%dos participantes 
nas sessões 

- Número de 
utentes 
participantes 

- Número de 
sessões 
realizadas 

- Número de 
sessões de 
discussão em 
grupo 

- Realização de 
sessões de 
informação, com 
discussão em grupo 
e jogos didáticos 
alusivos aos temas: 
- alimentação 
saudável 
- sexualidade 
- saúde oral 
- violência 
doméstica 
- alcoolismo 

- Utentes / 
Centro 
Comunitário 
do Canto do 
Mu ro 

- Técnicos da 
SHF 

- APF 
(Associação 
de 
Planeamento 
Famiiar); 

- Técnicos da 
área da 
Saúde. 
- Técnicas da 
Segurança 
Social 

- Computador 

- Data show 

- Material de 
papelaria 

50E 

Social  

- Anual 

 - Centro de 
 Saúde do 
Bom Jesus 

-  APF 
(Associação 
 de 
planeamento 
familiar) 

- Segurança 

- Abraner 100% g 
 dos utentes no 
projeto evitando o 
recurso ao Centro 
de Saúde Bom 
Jesus 

Área de intervenção - EXPRESSÃO CORPORAL: DANÇA 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizaç ão P arcedas Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Dança 

- Promover 
inclusão e a 
socialização, 
desenvolvendo a 
coordenação 
motora e 
expressão 
corporal 

- Envolver 12 crianças 
e jovens no projeto e 
atua es em 5 çõ 
eventos num ano 

- Número de 
participantes 

- Número de 
aulas 
realizadas 
num ano 

- Realizar um ensaio 
semanal de diversos 
estilos de dança. 

-5 atuações 
públicas 

-Crianças e 
jovens 

-Técnicos 
da SHF; 

- Professora 
de dança. 

-Equipamento 
de som; 
- Material para 
vestuário 

- Semanal ao 
longo do ano 

- SHF 

- Junta de 
Freguesia de 
Santa Maria 
Maior 

- Percentagem de 
jovens aderentes 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 

$ 	

PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de Intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarlzação Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Culinário" 

- Capacitar 15 utentes 
para a conleção de 

saudáveis e econômicas 

- Aquisição de hábitos 
de alimentação 
saudável em 70% dos 
participantes 

- Número de 
padicipantes 

refeições 
contecionadas 

- Confeção de 
refeições semanais 
em familia e em 
comunidade 
durante 2 meses 

- Utentes 
adultos - Animadora 

- ~lentos 

100E 

- Março e Abril 

- Melhorar em 
70% os hábitos 
de alimentação 
saudável dos 
participantes no 
projeto 

"Ponto A 
Ponto" - 
Gostare 

- Proporcionar a  12 
utentes conhedmentos 
de costura 

- Dotar os 12
formandos de 
conhecimentos para 
que possam 
confecionar o seu 
vestuário 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessões 

- Costurar à mão e 
à máquina, 
reciclagem de 
vestuário 

- Adultos 
domésticas 

- Modista 

- Animadora 

- Materiais 
diversos 
para a 
costura 
- Máquina 
de costura 

-Janeiro e 
Fevereiro 

- Direção de 

Servi" de  Desenvolvi 
mento Rural 
— DMsao 
de 
Formação 

- Habilitar os 12 
formandos de 
conhecimentos 

ra de costura 

"Manta 
Quadrados— 

Tdcor 

- Participar na 
const 	ão da ruç(s) 
manta(s)para os 
seniores 
institucionalNados 

- Ser um cidadão 
participativo 

- Consciencialização 
e sensibifização aos 
mais vulneráveis 
(mesmo dentro de 
uma população com 
dificuldades) da nossa 
sociedade 

- Número de 
participantes 

- Número de 
quadrados 
tricotados 

- Tricotar o máximo 
de quadrados 

- Utentes 
adultos / 
adolescente 
s 

- Técnicos da 
SHF 

- Animadora 

- Voluntários 

- Lãs 

- Agulhas 
de Tdcot 

- Outubro 2015 
a Fevereiro de 
2016 

-Aumenta da  
participação na 
cidadania dos 
utentes 

" Perguntas e 
Respostas" - 

Estudo 
acompanhado 

- Aumentar o sucesso 
escolar de 6 crianças e6 
adultos que frequentam 
o centro comunitário 

. 
Melhorar os

resultados escolares 
em 70% dos alunos 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessões de apoio 

-Apoiaras 
crianças nos TPC 

- Utentes do 
centro 
comunitário 

- Técnicos da 
SHF 

-Formadores 

- Voluntários 

- 
Computado 
r 
- Material 
de 
papelaria 

- Anual 

- Junta de 
Freguesia 
de Santa 
Maria Maior 

- Melhoria dos 
resultados 
escolares em 
70% dos alunos 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

"Ler Livros" 

- Promover a leitura 
recomendada no PNL e 
PRL em cerca de 20 
crianças e jovens 

- Aumento de 
competências sociais 

- Aumento da 
capacidade de 
iniciafiva E 
criatividade 

-Aumentaras  
competências 
relacionais 

- Número de 
utentes a 
participar 

- Número de 
sessões a 
realizar 

- Realização de 
sessões de leitura 
em voz alta 

- Dramatização de 
contos 

- Realização de 
síntese de textos 

- Crianças e 
jovens 

- Técnicos e 
animadoras 

- Data 
Show 
- Material 
de 
papelaria 
- DVDs 

- Ano escolar 

Cinema 
"Histórias de 

vida" 

- Sensibilizar, informar e 
partilhar situações do 
quotidiano (resolução de 
problemas) dirigido a 8 
jovens 

- Desenvolvimento das 
competências individuais 
(aumento da autoestima 
e confiança) e 
relacionais 

- Prevenção de 
comportamentos de risco 

- Realizar 2 sessões/ 
mês 

- Número de 
jovens a 
participar  

ar 

- Número de 
sessões de 
cinema 

- Realização de 
sessões de cinema 
com a projeção de 

- Realização de 
(finar-nicas de 
grupo, alusivas à 
temática 
programada 

- Crianças e 
Jovens 

- Técnica da 
SHF 

- Monitora 
- ovo 

- 2 sessões por 
mês 

- Participação de 
80% dos jovens 
referidos e que 
aduiram maior 
sensibilidade ao 
lidar com os 
problemas e 
dificuldades do 
quotidiano 

Área de intervençao - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem da 
leitura e da escrita 
em 12 adultos 

- Lecionar ao 
longo do período 
escolar 2014(2015 
para 12 alunos 
adultos que não 
possuem 
escolaridade 
obrigatória (4° ano) 

- Integração de 
10% de alunos nos 
cursos EFA 

- Número de 
alunos 

- Número de 
aulas realizadas 

- Número de 
certificados 

- Realização 
de 2 aulas 
Semanais de 
horas cada 

- Realizar 4 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computador 
- Impressora 
-Tinteiros  
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

-2 aulas na 
semana 

- Secretaria 
de Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequéncia 
de 12 alunas 
durante o ano 
escolar 

- Certificação 
de 10% de 
alunos 

- Integração de 
10% dos 
alunos nos 
cursos EFA 

--\ 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervenção -ANIMAÇÃO  SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 
Catendarização 

Animação 
sociocultural 

- Contribuir 
p ara a 
elevação 
pessoal dos 87
utentes do 
centro 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 
lúdica e 
cultural ao 
longo do ano, 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a autoestima 

- Promover a 
intergeracional 
idade 
organizando 
em 2015 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(camaval, 
santos 
populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
outros) 

- N° de 
utentes a 
participar 

- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e 
participação no Cortejo de 
Carnaval da ADCF 
- Festa convivia, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos  centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de 
Emprego 
- 
Estagiário 
- 
Voluntários 

- Materiais 
de 
papelaria 
- Materiais 
de artes 

as plástic  

Transporte 
CMF 

100E - Anual 

- Instituições 
públicas e 
prNados, 
 - CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento 
e solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- 
Participaçã o 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200utentes) 
- Confeçáo dos fatos e 
acessórios pelas utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo Antônio e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteado Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito 
de Câmara de Lobos, Alamos, 
Machico, Ponta Delgada e Hotéis 
- Organização da Missa do 
Idoso na igreja do Colégio no 
âmbito das comemorações do 
Dia Internacional da 3°Idade 
-Participação da Feira das 
Vontades e outras 
Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF 
e do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros oam visitas aos presépios 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Pi arcer as Resultados 

Previstos Humanos Matedals Financeiros Calenclarlzaçã o 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 36 crianças 
e jovens no período 
de férias escolares, 
de forma lúdica, 
formativa e saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação paras 
saúde 
- Lúdicas 

- Redução do n° de 
crianças entregues 
a sl próprias e/ou 
sem ocupação
durante o período 
de fedas 

- Envolver um 
maior n° de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Número de 
atividades 
realizadas 

- Número de 

crianças / 
jovens 

j, 
FarficIpante' 

- Assiduidade 
das crianças 

- Organizar 
Atividades: 
-Desportivas 
- Expressão 
plástica 
- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- Lúdcas 
- Educa

i
ção para a 

Saúde 
- Educação para a 
cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment 
os de Habitação 
Social e da 
Comunidade 

Musicais  

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Transportes 

- Equipamento 
Desportivo 

- Material de 
papelaria 

- Materiais 
artes plásticas 

- Instrumentos 

100E 
- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Ferias 
E 	l Escolares 

- CMF — Dep. de 
Viaturas 
Dep. de Educação 

- Institutode 
emprego 

- Juntas de 
Freguesia 

- Chamar 

- Associações 
Desportivas 

- APD 

-Casado  
Voluntariado 

- Direção Regional 
de Juventude 

- IA Saúde 

- Direção Regional 
do Ensino Especial 

- Escolas 
Profissionais 

-Empresas   
Privadas 

- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 36 
crianças e jovens 
nas atividades do 
projeto "Férias 
Grandes" 

Fedas 
Inclusivas 

- Freenrsinnar férias 
ás crianças com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 
"Férias Grandes' 

- Socialização e 
integração das 
crianças  

- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela ca 
Educação Especial 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
previstos  

Resultados 
revistos Humanos Materiais Financeiros 

"Mele saúde" 

-Melhorara   
qualidade de 
vida dos 40 
utentes do cen- 
Iro promovendo 
a saúde e a ali- 
mentação seu- 
dável 

- Abranger 40 
utentes que fre- 
quentam o 
Centro Comunt-
ferio 

- Sensibilizar 
todos os seno- 
res para a im- 
portância da 
aplicação da 
vacina da gripe 
como forma de 
prevenção da 

- Prevenir do- 
enças (obed.- 
dado, diabetes) 

- Efetuar ques-
tionários no fi- 
nai do projeto 
para a avalia- 
cão do Projeto 

- Número de 
sessões/rés- 
freios de sa- 
lide, realizados 

- Número de 
participantes 
efetivos 

.Número 
 

- Número de 
idosos que apli- 
catam a vacina 
da gripe 

- Realizar sessões informati-
vas/apresentações de Power-
Point sobre as problemáticas 
de saúde relacionadas com o 
idoso: abordando os seguin-
tes temas: 
- Doenças na terceira idade 
tendo por base a prevenção 
para a saúde: 
- Higiene pessoal; 
- Alimentação saudável; 
- O isolamento/solidão; 

- Efetuar rastrelos de saúde e 
aplicação de vacinas; 
- Realização de diagnóstico 
de saúde pela enfermaria do 
Centro de Saúde; 

- Realização de jogos pede- 
mágicos e didáticos sobre as 
temáticas apresentadas; 
- Realização de jogos de esti- 
mutação cognitiva e de coo- 
contração; 

- Atendimento dos seniores e 
encaminhamento das 

as 

 problemáticas; 

- Efetuar de dois em dois ma-
ses rastreios de saúde aos 
utentes; 

- Sinalizar/ encaminhar senio-
res para Consultas de Psico-
logia 

- Encaminhar os utentes para 
a aplicação da vacina da 
gripe; 

- Realização de um questio-
nário para avaliar o Projeto 

- Utentes senio- 
roa do Centro 
Comunitário de 
S. Gonçalo 

- Equipa de 
Enfermagem 
do Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 

- Técnicos da 
SIE 

- Material 
Informativo 

- Computador 

- Data show 

25E 

- Janeiro a De- 
zembro 

- Sessões guio- 
zenais (anual) 

- Serviço 
Regional 
de Saúde - 
Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 

Abranger 100% 
dos utentes no 
Projeto evitando 
assim  o recurso 
a.  o Centro de Sa-
ude Bom Jesus 
(consulta de En-
fermagem) 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção — FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos 

Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Catendarização 

'A cozinha da 
Avó" 

- Promover a 
culinária econó- 
mica através do 
reaproveita- 
mento de so- 
bras alimenta- 
rei valorizando 
as tradiçoes e 
os sabores e 

utentes doo 12 
Centro 

-Fomentara   
trabalho em 
equipa 

- Realizar 40 
sessões teó- 
rico-práticas 
de culinária 
e conómica ao 
longo do ano 

-Melhoraras  
relações inter- 

ao- pessoais e ire os utentes  

- Melhorar a 
interação/coo- 
pereça° entre 
os elementos 

- N° de sessões 
realizadas 

- N° de parlid- 
pentes efetivos 

- Realizar sessões sobre 
a importância do "poupar 
na cozinha 

- Realização de refeições 
económicas e saudáveis 

- Recolher receitas anfi-
Das 

- Realização de um livro
de receitas das "receitas 
da avó' 

- Realização de um ál- 
boca de fotografias raspe- 
tivo as sessões semanais 

- Realizar concurso   de 
culinária económica 

- Realizar 2 Workshops 
sobre a conservação dos 
alimentas 

- Realização de visitas de 
estudo a locais de inte-
resse ao projeto 

- Utentes seniores 
do Centro Cocou- 
nitado de S. Gon- 

 çalo 

- Técnicos da 
SHF 

- Monitor volun-
tado 

- Ou 
	

institui- 
(iões 

- Outros Centros 
Comunitádos 

- Material 
Informativo 

- Data show 

- Computador  
5Cif - Sessões lema- 

riais (anual) 

- Direção de 
Seniços de 
Desenvolvi-
mento Rural 

- Poupança de 
recursos finan- finan- 
ceiros por parle 
dos utentes di-
minuindo as 
despesas ao 
nivel da alimen-
te 	o. 

- Conclusão do 
projeto por 
parle de 100% 
dos utentes 
com nivela sa-
tistatódos 
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SOCIOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de Intervenção - EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

alvo 

Recursos 

Parcerias Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros 

Calendarkeção 

Gaveta..." 

- Fomentar a inter- 
geracionalidade 
(convivio entre cri 

re onças e seniores) 

mento ativo co a 
realização de ativa-
dades com criar-
ças e seniores 

e o envelheci ceber 

-. 	Aquisição de 
competândas a 

. 
ivel cognitivo 

(desenvolvi- 
mento da mame- 
da) e ao nivel da 
mobilidade 

- Número de 
ações realiza- 
das 

- Número de 
utentes que 
participam no 
Projeto 

- Efetuar intercâmbios 
com Jardins-de-infância 
e Escolas do Ensino Bá- 
Bico da freguesia 

pequenos 
contos infantis e apre- 
sentaç ão às crianças 

- Efetuar jogos pedagó-
gicos e didáticos 

- Utentes seniores 
do Centro Comunl- 
tário de S. Gonçalo 
e Crianças dos In- 
fantaries e Escola 
Basica de S. Gor, 
çalo 

- Técnicos da 
SHF 

- Educadoras 
dos Infantados 
e Professoras 
d.e Ensino Be- 
mo da Escola 
Básica de S. 
Gonçalo 

- Material 
informativo 
-Computador 
-Data show 
_Livros 

50E 
- 1 vez por se-
mana durante o 
ano 

- Infantários 

- Escolas do 
Ensino Básico 

- Publicação do 
conto realizado 	e- p 
los utentes 

- Concretizar 100% 
das saldas preWS-
tas aos estabeleci-
mentos de ensino 

-Sentir o 
Teatro" 

- Desenvolver ca- 
pacidades de 15 
seniores. premo-
vendo a expres- 
são e a socializa- 
ção através da 
arte de represeis- 
tação 

- Realizar 1 ses- 
são por semana 
ao longo do ano; 

_ Aquisição de 
cc

.
mpetancias ao 

nivel 	gnitivo 
(dese 

co
nvolvi- 

mento da mem& 
ria) e de pre-
sença em palco 

- Numere de 
• oarlidpante 

- Número de 
sessões ao 
longo do ano 

- Apresentar 1 peça de 
teatro criada e ensaiada 
pelo grupo 

- Realizar workshops 
sobre a importância do 
teatro 

- Realizar jogos e diria- 
micos de grupo sobre o 
teatro 

- Realização de sessões 
de Ioga e relaxamento 

- Realização de 1 curso 
de aperfeiçoamento de 
Teatro" 

- Participação na se-
mana do Teatro 

- Utentes seniores 
do Centro Comunk 
tário de S. Gonçalo 
e Crianças dos In- 
fatiados e Escola 
Básica de S. Gon- 
çalo 

- Técnicos da 
SHF 

- Formador do 
SeMço de De- 
senvolvimento 
Rural 

- Vestuário 

défice 

25E 
- Anual 

Direção de 
Se 	de rv 

esenvo
iço 

 lvi-
mento Rural 

- Apresentação pó- 
'plica de uma dra-
matização pelo 
empo 
- 

...; \ 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recurvos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Fii Financeiros 

Alfabetização 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem de 
leitura eda escrita 
em 12 adultos 

- Lecionar ao 
longa do período 
escolar 
2015/2016 para 
12 alunos adultos
que não possuem 
escolaridade obd- 
gattlida (4° ano) 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

_ Número de
alunos 

_  Número de 
aulas realiza- 
das 

- Número de 
certificados 

- Realização 
de 2 aulas 

de 
2 horas cada 

- Realizar 4 
visitas de es- 
tudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor 
do Ensino 
Básico 

- Data Show 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

-2 aulas na se-
mana 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. de 
Viaturas 

-  Frequência 
de 12 alunos 
durante o ano 
escolar 

- Certificação 
de 10% de alu-
nos e integra-
çâo nos cursos 
EFA 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Calendarização 

AniTaÇão 
sociocultural 

-Contribuir para 
a elevação pes- 
soai dos 40 uten- 
les do projeto 
promovendo a 
ocupação saudá- 
ver, lúdica e cul- 
foral ao longo do 
ano, desenvol- 
vendo compatân- 
cias pessoais e 
socias, aumen- 
tando a autoes- 
time 

- Promover 
a intergera- 
cionalidade, 
organizando 
eventos em 
todas as 
épocas fes- 
ovas carpa- 
vai, santos 
populares, 
férias, dia 
dos vizi- 
nhos, entre 
outros ) 

- N° de uten- 
tes a particL 
par 

- Número de 
eventos reali- 
zados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e participa-
ção no Cortejo de Carnaval da 
ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios 
com outras instituições 

- Moradoras 
e utentes do 
centro co- 
muniterio 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Em- 
prego 
- Estagie- 
rio 
- Volunte- 
rios 

- Materiais 
de papeia- 
ria 
- Materiais 
de artes 
plásticas 
-Trans-
porte CMF 

1008 - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
-CMF 
- Direção Re- 
gional do Am-
hiante 
-ADCF 
-ASA 
-APD 
- CHAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do Vo-
luntadado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 

- Quebrar o 
isolamento 
e solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participa-
ção de 80% 
dos utentes 
nos eventos 
realizados 

Santos Populares: 

- Confeção dos fatos e acessó-
rios pelos utentes 
- Participação na concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pente- 
ada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Cã- 
mera de Lobos, Alamos, Ma- 
chico, Ponta Delgada e Hotéis) 

- Organização da Missa do 
Idoso, no âmbito das comemora- 
ções do Dia Internacional da 3° 
Idade 

- Participação na Feira das Von- 
lados 

Natal: 
- Participação em diversos con- 
cursos, nomeadamente no con- 
curso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos Centros Comuna 
ledos e intercâmbios. 

- Organização de passeios, visi-
tas culturais, entre outras. 

- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
população 

Alvo 
Recursos Calendarização Parcerias  

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 30 criam 
ças e jovens no 
periodo de férias 
escolares, de 

for- forma lúdica, for- 
mativa e saudável 

- Prevenir compor- 
tomentos de risco , 
fomentando a in- 
alusão social 

- Educarpara a 
saúde como forma 
da prevenção 

- Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas 
áreas: 

.
- Desporto 

Artes plásticas 
- Educação para 
a  saúde 

- Lúdicas 

- Diminuição do 
n° de crianças 
entregues a si 
próprias e/ou 
sem ocupação 
durante o perlado 
de férias 

- Envolver o 
maior n° de crian- 
os residentes 
nos Empreendi- 
mentos de Habi- 
tação Social 

- Número de ativi- 
dadas realizadas 

- Número de cri- 
arnês / jovens 
participantes 

- Assiduidade das 
crianças 

-Atividades: 
- Des portivas  
- Expressão 
plástica 

- Expressão Mu- 
Bical e drama- 
boa 
- Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação Am- 

- Crianças e 
Jovens, resi- 
dentes nos 
Empreendi- 
mentos de Ha- 
UB* Social 

- Crianças e 
Jovens da Co-
munidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Materiais 
artes plesti- 
CaS 
- Instrumen-
tos Musicais 
- Transpor- 
tas 
- Equipa-
mento Des-
portivo 
- Material de 
papelada 

100E 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias Escola- 
res) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de Educa-
cão 
- Instituto de 
emprega 
- Juntas de Fre-
guesia 
- Chamar 
- Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo- 
luntariado 
- Direção Regio- 
nal de Juven- 
rude 
- IA Saúde 
- Direção Regia-
nal do Ensino 
Especial
- Escolas Profis-
sionais sionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 30 
crianças e jo-
vens nas ativi-
dadas do ara-
jato "Férias 
Grandes" 

Férias 
Inclusivas 

- Proporcionar fé- 
rias às crianças 
com necessidades 
educativas, atam-
panhadas pelo En- 
sino Especial no 
âmbito do projeto 
"férias Grandes" 

- Socialização e 
integração das 
crianças 

- Incluir 2 crian-
ças encaminha-
das pela Educa-
ção Especial 
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Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População Recursos Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Alvo Humanos Matedals Financeiros 

Pintura 
Criativa 

criatividade 
individual e 
coletiva nas 
utentes que
frequentam 
este projeto 

inclusão social 

-Promovera  
- Realização de 
1 sessão por 
semana de 
pintura criativa 

- Pintura de pelo 
menos 3  peças 

 em tecido por 
parte de cada 
formanda 

, Número de 
participantes 

, Assiduidade 
nas sessões 

- Número de 
peças pintadas for como foa de 

- Realizar sessões de 
aprendizagem de 
técnicas de pintura 
criativa nos mais 
diversos materiais e 
sobre as cores 

- Exposições dos 
trabalhos elaborados 
pelas formandas 

- Crianças 

- Jovens 

- Adultos 

- Seniores 

- Animadora 

-Coordenadora 

- Tintas 

- Pinceis 
'Tecidos 

- Materiais para 
aplicar a tinta 

25E - 1 vez por 
semana  

- ASCAJ 

- Junta de 
freguesia d.e 
São Gonçalo 

- 50% dos 
destinatários do 
projeto adquiram 
competências na 
área da pintura 
criativa 

- Pintura de pelo 
menos 3 peças em 
tecido por parte de 
cada formanda 

- Confecronar uma 
sopa comunitária 
lx por semana 
para 20 utentes 

- Criação de um  
livro de receitas  
com o nome do  
projeto no final do 
ano 

 

Sopa 
Comunitária 

- Confecionar 
refeições com 
os produtos 
recolhidos do 
Pomar e das 
hortas sociais 
do C.H. do 
palheiro 
Ferreiro 

-Realização de 
uma sopa 
comunitária por 
semana 

- Número de 
padicipantes 

-Realização de 
sessões: 
-Hábitos de vida 
saudáveis" 
- tomo rentabilizar os 
produtos horticolas" 

- Crianças, 
jovens, 
adultos e 
famílias 

-Animadora 

_ Coordenadora 

-Formadoras 

-Convidadas 

- Urensiãas  de 
cozinha 
- Sementes 

25E 

- Semanalmente 

- Contribuir 
para 
subsistência 
alimentar dos 
utentes do 
centro 
comunitário do 
palheiro 
ferreiro 

- Valorizar as 
trocas 
comunitárias 
entre 50% dos 
moradores 

- Número de 
produtos 
utilizados das 
Meles e pomar 

- Efetuar trocas 
Comunitárias de  
produtos cultivados, 
entre os moradores 

- Moradores 
que 
cultivam as 
hortas 

- 50% dos 
moradores 
procedam a troca 
de produtos 

Animação 
de Rua 

- Promover a 
ocupaçãoçâo de, 

 tempos livres 
de crianças e 
jovens  
desempregado 
s através de 
atividades no 
âmbito da 
animação de 
rua 

- Inserção 
jovens 	

de 10 

e. ,., 
"" 
„ 

desempregados 
resident" 

ferreiro palheiro ferreiro 
• 

- PartiriP açii°  
crianças de 10 c 

no projeto 

- Número de 
partidpantes 

- Número de 

desenvolvidas 

- Número de 
atuações 
realizadas 

- Sessões de 
balonismo 

- 	 dinturas Sessões de pinturas 
faciais 

- Sessões de animação 
de rua 

- Sessões de 
realização de sketches 
humorísticos 

-Crianças e 
jovens 
desempreg 
ados 

- Animadora 

-professora 

- Coordenadora 

- Formadoras 

- Convidadas 

- Balões de 
modelar 
Kits de pinturas 
faciais 

- Fatos de 
animação de 
rua 

- Máquina de 
costura 

25E - Semanalmente 

- Junta de 
freguesia de 
São Gonçalo 

- ASCAJ 

- 50% das crianças 
e jovens adquiram 
comp etências no 
âmbito das artes 
oi 	n  

- Realização de 3 
animações por ano 

_.,._ 
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SOCIOHASITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadoras Ações Alvo 
População Recursos Calandarização Parcerias Resultados 

Previstos 
Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
Sociocultural 

a elevação 
pessoal dos 55 
utentes do 
projeto 
promovendo a 

ocupação 
saudável, lúdica 
e cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências e 
aumentando a 
autoestima 

- Promover a 
intergeradonalid 
ade 
organizando em 
2015 eventos 
em Iodas as 

épocas  festivas  

santos 
populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
Durma) 

- Na de utentes 
a participar 

- Número de 
eventos 
realizados 

Comemoração de datas festivas: 
Carnaval: 
- Confeção dos fatos e participação 
no Cortejo de Carnaval da ADCF 
- Festa convívio, entre todos os 
centros 
- Participação em Intercâmbios com 
outras instituições 

- Contribuir para 

- Moradores 
e utentes dos 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Emprego 
- Estagiário 

Voluntários 

- Materiais 
de 
Papelaria 
- Materiais 
de artes 
plasticas 
 porte 

CMF 

100E - Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Dire ção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
-ASA  
- APD 
- CRIAMAR 
-  Juntas de 
Freguesias 
-Casado  
Voluntariado 
- Escalas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

- Quebrar o 
isolamento e 
solidão de 
todos os 
utentes do 
projeto 

- Participação 
de 80% dos 
utentes nos 
eventos 
realizados 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a participação 
de lodos os centros (cerca de 
200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, 
Penteada, Zona Velha, São 
Gonçalo, Ribeira Brava, Estreito de 
Câmara de Lobos, Alamos, Machico, 
Ponta Delgada e Hotéis 

(carnaval  

- Trens  

- Organização da Missa do Idoso 
na igreja do Colégio no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional 
da Yldade 

-  Participação da Feira das 
Vontades e outras 

Natal: 
- Participação em diversos 
concursos, nomeadamente no 
concurso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação da 
CMF 
- Convívios nos centros comunitários 
e intercâmbios de centos com 
visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 

- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores re Ações ulaçã o 
Poplvo A 

Recursos 
len Cadzaçao Parcerias arcerias Resultados 

Prevlstos Humanos Materiais Financeiros 

Reforço  

Pedagógico 

- Combater o 
abandono 
escolar, 
promovendo a 
qualificação de 
cerca de 10 
crian 	s e 
jovens 

- 30% Dos 
beneficiários 
deste projetos 
adquiram 
competencias 
no âmbito da 

escrita 

- Número de 
participantes 

- Resultados 
escolares 

- Número de 

projeto de 
alfabetização
de adultos 

- Apoiar na 
realização dos 
TPC 

- Realização 
de atividades 
de treino da 
leitura e da 
escrita - 

- Crianças, 
jovens e adultos 

deste  

- Animadora 

- Professora e 
coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressores 

- 3x por semana 

- DTIM 

Centro de 
Emprego da 
Madeira 

- Segurança 
Social da 
Madeira 

- 30% dos 
beneficiários deste 
projetos adquiram 
competências no 
âmbito da leitura e 
da escrita 

- 20% das crianças 
que frequentam o 
projeto melhorem o 
seu desempenho 
e escolar 

Costura 
Criativa 

- Desenvolver 
ações de 
costura que 
permitam a 
confeção de 
acessórios e 
roupa 

- Que os  
formandos (num 
total de 10) 
aprendam a 
manusear uma 
máquina de 
costura, no final 
do curso 

-Realização de 
acessórios 
malas e 
pequenos 
arranjos 

- Realização de 
2 sessões na 
semana 

- Número de 
ações 
desenvolvidas 
no âmbito da 
costura criativa 

- Número de 
participantes 

- Número de 
peças 
elaboradas 

-Realização 
de sessões:
-Introdução a 
costura 
criafiva° 
- "Como 
utilcar a 
máquina de 
costura" 
-Corte" 

Crianças, 
jovens e Adultos 

- Animadora e 
coordenadora 

- Formadora 
Destacada 

- Papel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 
- Máquinas de 
costura 

- Unhas  
- Agulhas 

-Tecidos  

25E 
- Bimensal 
Cursos com 
duração de 00 h 

- DTIM 

- ASCAJ 

- Junta de 
Freguesia de 
São Gonçalo 

- Confina° de pelo 
menos 2 
acessórios por 
parte dos 
formandos 

- Realizaçã
s
o de 

uma Expoição 
dos trabalhos das 
formandas 

CID - Centro 
de Inclusão 

Digital 

- Utilizar as 
competências 
necessárias 
para usar o 
computador e 
navegar na 
Internet, com 
autonomia, 

- Combater a 
infoexdusão 
em crianças, 
jovens, adultos 
e seniores 

- Que os 15 
utentes que 
frequentam 
este projeto 
sejam capazes 
de utilizar 
Ferramentas Ferramentas de 
texto, criação 
de correio 
eletrônico 

- Número de 
participantes 

- Número de 
competências 
adquiridas em 
termos de 
informática 

- Windows, 
Wond, Internet 
e Correio 
Eletrônico 

- CID trabalhos 
escolares 

- CiD tempos 
livres 

Crianças, 
jovens adultos 

- Animadora e 
coordenadora 

Formadora 
De stacad 

- Computadores 
- Folhas 
- Tinteiros 
- Impressora 

- Diariamente - DTIM 

- Emissão de 20 
certificados DCB 
anualmente 

50 destinatários
- Participação de 

neste projeto 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
C1111311dar12200 Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Aftabedzação 
de adultos 

-Promovera  
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita em 10 
adultos 

Certificar 10% 
de alunos com 
o 4 ano 

- Lecionar ao 
longo do 
período 
escolar 
2015/2016 
alunos adultos 
que não 
possuem 1° 
ciclo do ensino 
básico (4° ano) 

Certificação de 
40% dos 
alunos 
inscritos e 
assíduos 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

- Número de 
alunos 

- Número de aulas 
reatadas 

- Número de 
certificados 

Unia vez por 
semana às 
quartas-feiras 
de manhã 

- Realizar 6 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 
Comunitim

.
o 

- Professor do 
Ensino Básico 
-Estagiaria 
Coordenadora 

- Data S 
ut
how

d - Compaor 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelada 
- Autocarro 

50f 
- 1 vez por 
semana a quarta- 
feira de manhã 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- hinos 	de 10 
a unos durante o 
ano escolar 

- Certificação de 
10% de alunos e 
Integração nos 
cursos EFA 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Resumos Calenclarlzação Parcerias Resultados 

previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Farias 
Grandes" 

- Ocupar 36 crianças 
e jovens no período 

de 
 férias escolares, 

de forma lúdica, 
formativa e saudável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

-Organizar 20 
atividades ligadas 
as diversas áreas: 
- Desporto 
- Artes plásticas 
- Educação para a 
saúde 
- Lúdicas 

- Redução do n° de 
crianças entregues 
a si próprias e/ou 

- Envolver um 
maior n° de 
crianças residentes 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

sem ocupação 
durante o Dedada 
de férias 

 
rias 

- Número de 
atividades
realizadas 

- Numero de 
°danças /jovens 
participantes 

- Assiduidade das 
crianças 

- Organizar 

-Desportivas 
-Expressão 
plástica 

- Expressão 
Musical e 
dramática 
So ciocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendiment 
os de Habitação 
Social 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

-Estagiários 

- Voluntários 

- Transportes 
- Equipamento 

_Desportivo 
Material de 

papelada 
- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicais 

- Associações  

100E 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Ferias 
Escolares) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 

-Instituto de 
emprego 

- Juntas de 
Freguesia 

-Crismar 

Desportivas 

- APD 

- Casa do 
Voluntariado 

- Direçã o 
Regional de 
Juventude 

- IA Saúde 

- Direção 
Regional do 
Ensino 
Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 38 
crianças e jovens 
nas atividades do 
projeto "Férias 
Grandes' 

Férias 
Incluelvas 

- Proporcionar férias 
as crianças com 
necessidades 
educativas.
acompanhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 
"Férias Grandes° 

_ Sooialicacao e 
Integração das 
cdanças 

_ Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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S OCIOHABITAF LINCHAI 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Projeto — "HORTAS SOCIAIS" 

Área de Intervenção - AMBIENTE 
Resultados 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo  	 Humanos 
Recursos
Materiais Financeiros 

Calendariz ação Parcerias  Previstos 

"Hortas 
Sociais° 

- Contribuir 
para a 
sustento  de 
160 famílias 
beneficiados 
das hortas 

-Que 168 
familias 
sejam 
b eneficiários 
diretos dos 
produtos das 
hortas 

- Número de 
fornirias a 
aderir ao 
projeto 

- Número de 
hortas 
atribuirias 

-Número de 
participantes 
em formações 
nesta área 

- Número de 
famílias 
participantes 
no concurso " 
Funchal, 
Cidade 

Florida" 

- Realização ações de 
limpeza, organização e 
manutenção dos 
espaços 

ttaclonais: 
ão de -Construção 

2Cdabdgoe 

- Construção de 
pequenos acessos às 
hortas 

- Realização de Ações 
de Formação aos 
moradores sabre 
agricultura biológica 

- Assinatura de 
Contratos e 
Regulamentos de uso 
dos espaços 

- Realizar um estudo 
sobre o impacto 
socloeconómlco das 
Hortas Sociais na vida 
dos usufrutuados e suas 
familias 

-Aplicação de um 
questionário 

Habi
onsruç 

Famillas dos 
Conjuntos 

- Palheiro 
Ferreiro 

- Quinta Josefina 

- Pico dos 
Barcelos 

- Quinta Falcão 1 

- Quinta Falcão II, 

- Canto do Muro 

- Várzea 

- Viveiros 

- Romeiras 

- Bairro da Quinta 
Falario 

 

- Moradores 

- Técnicos da 
C.M.F 

- SHF 

- Paletas de 
madeira 
- Cimento 
- Blocos 
- Sementeiras 
- Rede 
Ovelheira 
- Prumos 
- Areia 
- Brita 

160E - Anual 

-Secretarie 
Regional do 
Ambiente 

- Departamento 
de salubridade 
- Departamento 
de Educação 
- Departamento 
de Ambiente 

- Maior 
autossustentabilidade 
das familias 
abrangidas e 
contribuir para uma 
alimentação mais 
saudável das famílias 

hortas 
- Manter as 168 

 existentes 

- 4 inquilinos 
beneficiarem de 
prêmios nos 
concursos 
promovidos pelo 
Município 

- Fortalecimento dos 
laços e de relações 
de vizinhança 

-Atingir os 90% da 
área baldia ocupada 
COM hortas sociais 

requalificação 
dos terrenos 
baldios 
integrados nos 
empreendlmen 
tos de 
Habitação 
Social 
envolvendo os 
moradores na 
manutenção 
das áreas 
verdes 

-Promover a   

- Transformar 
a quase 
totalidade 
dos terrenos 
baldios em 
hortas 

- \ 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Projeto - "POMAR COMUNITÁRIO E HORTAS SOCIAIS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL" 

Área de intervenção - AMBIENTE 
Rasuttados 

Projeto objetivos Metas Indicadores Ações 
População Recursos Calendadzação Parcerias Previstos Alvo Humanos Materiais Financeiros 

pomar 
Comunitário 
e Hortas 
Sociais de 
Educação 
não Formal 

Projeto 
financiado 
pela 
Fundação 
EDP 

idária 
201 4)2015 

2016 
Sustentabilld 
ade 

- Promover as 
boas práticas 
ambientais no 
âmbito do 
projeto. 
apoiando as 
famílias 
carencladas 
do bairro e 
responsabiliza 

/Ide os 
Moradores 
peia sua 
revitalização 

- Capacitar 
crianças, 
jovens para as 
questões 
ambientais, 
trabalhando a 
vertente 
relacional e 
emocional 

e - Garantir e
gerir a 
sustentabilidad 
e do projeto 

Pomar corno 
centro de 
divulgação 
junto das 
escolas do 
Municiai° 

-Garantira 
requalifiaçáo 
e as condições 
de segurança 
de 80% do 
espaço Pública 

 en volvente ao 

Habitadonal 
do Palheiro 
Ferreiro 

- Ga rantir a 
subsistincia 
alimentar a 
pelo menos 20 
famillas 
habitantes no 
Conjunto 
Habitaclonal 

- Capacitar 
80% dos 
formando& 
com novas 
competências 

-Utilizam o 

- Percentagem 
de participação 
ehou adesão das 
ramilias nas 
sesses de 

 
õ 

trabalho (total 
de 80 famillas) 

- Número de 
campanhas de 
limpeza 

Conjunta  

- Organizar visitas 
guiadas ao Pomar e 
as Hortas 

- Criação de hortas 
sociais no espaço 
envolvente ao Bairro 
(20 talhões de 150
m2) 

- DesenvoMmento de 
um Plano de 
Formação e 
Atividades 

- Construção de um 
abrigo com telhado 
verde 

. Construção de uma 
estufa  

- Promover e divulgar 

o 'Circuito 
Pedagógico do Panar 

comunitário e Hortas 
Sociais de Educação 
não Formar 

- Realizar 12 
Campanhas de 
limpeza e 
desmalação dos 
tenenos 

- Criação de uma 
horta com 20 talhões 
de 150 m2cada 

peclagógICOS, livros 

 

- Moradores 
do Conjunto 
Habitacional 
do Palheiro 
Ferreiro e 
utentes do 
Centro 
Comunitário 
do palheiro 
ferreiro 

- Tecnicos 
Superiores 
da área 
Ambiental e 
Social da 
SHF e dos 

restantes 
pa rcedas 

Arvores de Fruto, 
Sementes, 
material necessário  

a manutençáo 
do Pomar e das 
Hortas Sociais 
- materiais 

e filmes 

- 50E 
Janeiro a 
Dezembro 

- AERAM — 
Agencia 
Regional de 
Energia e 
Ambiente da 
Região 
Autónoma da 
Madeira 

- IP-RAM - 
Instituto de 
Segurança 
Social da 
Madeira 

- Junta de 
Freguesia de 
São Gonçalo 

- CMF — 
Câmara 
Municipal do 
Funchal 

- Município de 
Hiiu — Estónia 

- EDP — 
Energias de 
Portugal 

- Participação de 
90% das famílias 
residentes 
envolvidas nas 
sessões de 
trabalho 

- Afetação de 
100% da área 
envolvente para 
cultNo 

- Beneficiar 80 
Famillas, num total 
de 264 moradores 

- Cedificar 10 
formandos em 
práticas agrícolas 

. 
Abastecer os 

centros 
ComunItarios 
através dos 
p rodutos 
produzidos no 
Pomar Comunitário 

-500 Visitantes por 
ano 

-20 Fam Sas a 
produzir e a 
beneficiar das 
hortas e 80 
Famdias a serem 
contempladas com 
produtos oriundos 
do Pomar 

-■ 
___......., 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Projeto - "BAIRRO A BRILHAR, TODOS A LIMPAR" 

ea de intervenção AMBIENTE 
Resultados  

Projeto 	Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo  Humanos 
Recursos

Materiais Financeiros 
Calendarização Parcerias Previstos 

Brilhar, 
Todos 
1-Import. 

- Promover a 
Inclusão social, a 
capacitação e a 
autonomização 
dos moradores 
dos 1229 fogos 
do Municipio em 
prol de uma 
melhor qualidade 
de ida no C vida 

Funchal 

- Melhorar 
continuamente a 
intervenção 
acionando a 
cidadania ativa e 
participativa junto 
de crianças , 
jovens e famllias 
residentes em 
contextos mais 
vulneráveis 

-Envolvera   
população na 
interação 
dinâmica entre o 
solo, as plantas, 
e os humanos 

"Todos 

e 

- Manutenção e 
melhoramento. 
ao longo de 2016, 
dos espaços que 
ainda não se 
encontrem en

do 	devidamente 
cuidados 

- Reduzir 
substancialmente 
o depósito de 

os nos terrenos lixos  
baldios 

- Manter os 
espaços comuns 
limpos 	cuidados 
pelos e moradores 

-Promovera   
participação dos 
moradores nos 
concursos de 
jardins e hortas 

- Número de 
moradores 
aderentes às 
campanhas de 
limpeza 

- Número de 
inanirmos a 
participar no 
concurso 
°Funchal, 
Cidade 
Floddre 

- Número de 
casas do lixo 
preservadas 

- Recuperação das 
áreas envolventes 
com desmatação e 
limpeza dos terrenos 
para hortas sociais 
(munidos de 
reservatórios de 
água não potável) 

- Reaproveitar 
materiais existentes 
(madeira e outros) 
para compostagem 

- Proceder à limpeza 
e manutenção dos 
espaços 
envolventes 
(varredura, lavagem da casa do lixo,  

limpeza dos 
contentores 
rotativos) 
promovendo a 
interação dos 
moradores 

- Regualficar 
pequenos espaços 
ajardinados para 

- Efetuar a 
reconstrução das 
áreas envolventes 
(reconstrução de 
muros, pinturas das 
varandas, ente 
outros) 

- Coordenação na 
campanha "Clean up 
Me World" 

- Formação aos 
moradores em 
diversas áreas na 
área ambiental 

novos  jardins  

Moradores dos 
Conjuntos 
Habitacionais e 
Centros 
Comunitários: 

- Palheiro 
Ferreiro 

- Canto do Muro 

- Quinta Josefina 

- Pico dos 
Barcelos 

- Ribeira Grande 

- Quinta Falcão I 
e II 

- Ponte 

- Várzea 

- Cruzes 

- Virtudes 

- Viveiros 

- Laginhas 

- Romeiras 

- Bairros da 
Quinta Falcão 

- Quinta das 
Freiras 

- Santa Maria 

- Santo Amaro 

- Moradores 

-Técnicas 
da C.M.F 
- SHF 

- Juntas de 
Freguesias 
do 
Concelho 
do Funcbal 

- Escavad 
- Viaturas oras de 
apoio 
- Betoneira 
- Agua 
- Blocos 
- Carros de mão 
- Cimento 
- Areia 
- Bdta 
- Rede 
- Prumos 
- Tinta 
- Pés 
- Enxadas 

Podoas 
- Vassouras 
- Sacos 
- Luvas 

- Anual 

- Juntas de 
Freguesia 

- Câmara 
Municip al 
do Funchal 

- Requarificar 90%  
dos espaços 
envolventes dos 
empreendimentos 
de Habitação Social 

...../) 

.04  7 

1::1■)k 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

GESTÃO DOS CONDOMÍNIOS 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiro Calenclarização 

Gestão dos 

Empreendimentos 

de Habitação 

Social 

- Aumentar a co- 

responsabilização 

dos moradores dos 

1229 fogos na 

manute nção dos 

espaços comuns, 

promovendo boa 

relações de 

vizinhança e no 

cumprimento das 

suas obrigações 

contratuais 

- 70% dos 

moradores 

participem nas 

ações do projeto 

- Passar para 8% 

os 

incem 	mentos 

das rendas 

socais 

-Melhorarem 

80% a limpeza e 

a manutenção 

dos blocos e 

áreas comuns 

dos 

empreendimentos  

- Número de 

moradores 

participantes 

- Número de 

reuniões 

- Número de 

reuniões de 

moradores 

- % de área de 

espaços 

comuns 

cuidados 

- Organizar uma 

reunião por 

empreendimento 

de (In) formação 

sobre as- regras 

de boa 

convivência e 

gestão de 

limpeza dos 

blocos 

Inquilinos dos 

mpreendimentos

sociais 

- Técnicas que 

efetuam a gestão 

social dos 

empreendimentos 

Papel 

Canetas 

Data-show 

Computador 

Impressora Familiar  

envolverdes  

- Anual 

- PSP 

- Ct 

Meendiaç

ro de

r 

ão 

- Atingir os 

90% das áreas 

verdes 

cuidadas pelos 

moradores 

- Atingir as 

70% das áreas 

comuns 

interiores 

mantidas e 

cuidadas pelos 

moradores 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Projeto Piloto - "SOL A SOLO" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados  taos 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 
Calendarização 

'Sol a Solo" 

- Estudar e fomentar 
poupanças de energia e 
água nas habitações 
com base no projeto pa- 
tenteado em 2012 de- 
signado 'Sistema pré-fe- 
bricado de pavimento 
para coletar a energia 
solar 

- Implementar 
projeto piloto no 
CH Quinta Fak 
cão II, numa 
amostra de 16 famoias  

- Reduzir o con- 
sumo de energia 
nas famihas en- 
voMdas no Pro- 
jato 

- Efetuar levanta- 
mento de consu- 
mos de energia. 

- Número de fo- 
gos abrangidos 
pelo projeto 

- % de redução 
no consumo de 
energia. 

- % de redução 
no consumo de 
água. 

- Candidatura a fun- 
dos para conaefi- 
zaçáo do projeto pl- 
loto. 

- Implementação do 
projeto 

- Efetuar 2 sessões 
de sensibilização 
pata as questões 
da energia e da 
água 

- Estudar eompa- 
rando a solução 
et.stente e a solu-
ção Concretizada. 

- Conjunto 
Habitacional 
da Quinta Fak 
cão II 

- Técnicos SHF 

ção  

- Projetor de vi-
de° 

- Canetas e 
Marcadores 

- Papel 

- tinteiros 

- Ladrilhos para 
coletar energia 
solar 

- Termoacumu- 
ladores 

-Controladores 

- Relógios tem- 
podzadores 

-Válvulas 

- Redes de 
águas 

- Lâmpadas 
económicos 

- Flyers e ou-
tros 
materiais dispo-
nibilizados pe-
los parceiros 

familiar.  

- Concorrer a 
fundos comunk 
fados para o fi-
nanciamento 
do projeto. 

- 

.Janeiros   
Dezembro 

soa/ano  

- LREC 

- UMa 

- IDR 

- DRCIE 

- DRA 

- Concluir a imple-
mentação do aro-
'Mo 

- 80% da acouta-
ção a alvo se nsibill-
zada para a ques-
tão energética 

Redução dos- 
consumos e agua, 
gás e electricidade 
em cada agregado 

- Benefícios finan-
ceiros nas faturas 
e água e energia 

em 200E/pes- 
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SOCIOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Área de intervenção - DESPORTO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População Recursos Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Alvo Humanos Materiais Financeiros 

Ano 
Desportivo 

- Fomentar a prática 
desportiva nas várias 
faixas etárias, 
melhorando a 
condição física,
promovendo a saúde 
e o bem-estar dos 
moradores dos 
Complexos 
Habitacionais do 
Município 

- Realização de 3 
torneios (8 equipas, 
10 jovens) 

aulas de 
hidroginastica para 
80 utentes 

- Criação de equipas 
de futebol de rua (18 

jovens) 

- Número de 
aulas realizadas 

-Número  de 
participantes nas 
aulas 

- Realização R 
vezes por 
semana) de: 
- Ginástica 
- Caminhadas 

Hdroginistica 
-Desportos 
variados com 
bola nos 5 

(4x/semana) 

- Jovens 
adultos d 
idosos 

- Técnico de 
desporto 
SHF 

- Monitor de 
Capoeira 

Estagiados 
de desporto 
IEM 

- Parceiros 

polidesportivos 
 

-Pranchas 

- Espaguetes 

- Tapetes 

-Bolas 

2005 

- Anual 

- Divisão de Desporto  
da C.M.F. 

Sio Gonçalo, Sta. M. 
Maior, Sto. Antônio e 
São Maninho 

- IHM 

- DRJD — Direção 
Regional de 
Juventude e desporto 

- ADCF — Associação 
de Desenvolvimento 
Comunitário do 
Funchal 

- Associação 
Portuguesa 
Deficientes — Madeira 

- APD-Madeira 

- Clube Naval do 
Funchal 

- Associação Regional 
de Canoagem da 
Madeira 

- Assodação 
'Desporto Para 
Todos" 

- Associação de Ténis 
de Mesa 

-Associação Regional  
de BadmInton 

- Criamar 

- Participação 
de 80% dos 
utentes 

Grandes 

- Ocupar crianças e 
jovens no período de 
Lérias escolares, de lé 
forma lúdica, 

e sau formativaformativadável, 
prevenindo 
comportamentos de 
risco, fomentando a 
inclusão social 

- Realização de uma 
atividade desportiva 
no exterior com 
todos os centros 
comungados, uma 
vez por mês 

- Realização de uma 
atividade conjunta 
entre todas as 
crianças dos centros 
comunitários uma 
vez por semana 

- Desenvolver 
semanalmente 
diversas atividades 
desportivas nos 
polidesportivos dos 
empreendimentos 
no ambito da 
capoeira e deporto 
com bola. 

- Número de 
participantes nas 
aulas 

- Número de 
atividades 
efetuadas 

- Realização 
de atividades 
de desportos 
com bola 
- Futebol 
- Voleibol 
- Basquetebol 
- Ténis de 
Mesa 

- Realização 
de 4 torneios 
de futebol: 
torneio de 
coca-cola, 
torneio de 
futebol de rua, 
torneio regular 

- Canoagem 

- Karting 
- Capoeira 

- Realização 
de jogos: 
- Tradicionais 
- Cooperativos 
- Pré- 
desportNos 

- Crianças 

Utentes dos 
cenhos 

Jovens vens 

- Material de 
desporto 

- Autocarro 

- Materiais 
diversos 

- Prêmios/ 
Medalhas 

- Julho a 
Setembro 

- Participação 
de 80% de 
crianças/ 
jovens nas 
atividades 
desenvolvidas 

L"--22---. 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

intervenção - EXPRESSÃO MUSICAL 

Projeto Objetivos Metes Indicadores Ações 
População 

Recursos 
Calendatização 

Local de 
Implementação 

rc Pa 	erias 
Rise r es uvt do  os  s 

Alvo Humanos Material Financeiros 

andlzagem 
de 

& 
Musicais 

amontoe 
M 

- Aquisição de 
competências 
num instrumento 
musical por pane 
de 40 alunos 

- Desenvolver/ 
Trabalhar 
através da 
Música as 
competências 

ciais pessoais, sociais  
e cognitivas 

- Estimular o 
gasto pela 
música através 
da 
aprendizagem 
de um 
Instrumento 
musical no 
decorrer do 
ano 

- 
Aprendizagem 
de algumas 
peças Musicais 

contacto e 
 dos 

conhecimentos 
musicais 
adquiridos com 
a comunidade 

- Utilizar a 
música como 
ferramenta de 
trabalho de t 
competências 

Inclusão e de In 
Social 

- Criação de 
repertórios 
para atuações 
diversas 
(Hotéis, 
Arraieis, 
Festas de 
Cariz Social, 
Festas 
Temeficas, 
etc.) 

pessoais, solais  

-Promovera  

Números de 
utentes que 
frequentam 
as aulas 

- Número de 
insaições 
que transitam 
de ano 

- Número de 
interessados 
em frequentar 
as aulas pela 
primei ra vez 

- Lista de 
espera (Se 
existe e 
numero de 
inscrições) 

- Número 
pailicip cnicas 
atuaçõ ações/ em 

tos ao eventos 
longo do ano

- Número de 

grupos 
criados 

-Envolver 10 
jovem que 
frequentam o 

situação de 
absentismo 
escolar 

- Realização 
de aulas 
individuais 
semanais 

- Realização 
se 
formações 
técnicas 

 
_ 

Atuações 
pontuais em 
eventos 
musicais 

- Realização 
de aulas de 

quinzenais 

- Todos os 
Utentes - 
Crianças, 
Jovens; 
Adultos que 
frequentam 
os Centros 
Comunitários 
da SHF: 

Musicaaarte 
- Palheiro 
Ferreiro 
- Alegar 
Quinta 
Falo 
- Canto do 
Muro 
-Quinta 
Josefina 
- São 
Gonçalo 
- Pico dos 
Barcelos 

-Técnicos 
da SHF 

Instrumentos 
Musicais, 
- Viola 
- Viola Babo 
- Flautas 
- Cavaquinho 
-Rojão 
- Braguinha 
- Acordeão 
- órgão 
- 
Instrumentos
de Percussão
(bateria 
elétrica, 
batera 
acústica, 
diversas 
tarolas, 
bombos, 
pandeiros, 
etc.) 
- Material 
diverso para 
a construção 
de 
instrumentos 

- Material 
Didático 
- Matada! 
PeCiclado 
- Material de 
Desgaste 
(Palhetas, 
cordas, cabos 
diversos, 

ntre outros) entre 
- Leitor de 
CDS 
-Sistema de 
Som 
(Colunas, 
mesa de 
mistura 

Musicaria r ill 

300E 
- Semanal ao 
longo de todo o 
ano 

-Centros  
Comunitários da 
SHF 

- Antigas 
instalações do 
Matadouro 

- Gabinete de 
Expressão Musical 
e Dramática 

- Serviço Regional 
da 
Toxicodependência 

- Associação Sócio 
Cultural 
Alternativas Jovens 
(ASCAJ) 

- Projeto 
capacitar  

_,
0 - Associação 56u 

Cultural 
Alternafivas Jovens 
(ASCAJ) 

- CRIAMAR 

- Camara Municipal 
do Funchal 

- Centro de Saúde 
de Santo António 

- Participação/ 
atuação em eventos 
ao longo do ano nas 
datas festivas:
(Carnaval, Feira do 
Livro, Dia da Música. 
Dia do Idoso, Dia 
Mundial da Criança, 
Natal, Feira das 
Vontades, entre 
outras) 

- Aquisição de 
competências 
Musicais a vários 
níveis 
(elementadavançado) 
consoante o nivel 
que cada aluno 
(niquenta por pane 
de todos alunos 

- Participação de 
80% dos jovens 
neste projeto 

........- 

3rupo Co 

- Aquisição de 
competências a mp 
nivel do canto I 
vocal, num total 
de 35 alunos 

- Desenvolver/ 
Trabalhar 
através da 

ca as Música 
 COmpetencieS 

ciais 
cognitivas e cogn 

- Preparação 
para atuações 

eventos dos em e 
mais variados 
tipos/ estilos de 
Música 
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Banda 
Musica@Arte 

- Aquisição de 
competências a 
nivel do canto / 
vocal e 
instrumental, 
num total de 15 
elementos 

- Trabalho de 
competências 
através de aulas 
de Música em 
Muno, (Aquisição 
de regras, etc.), 
num total de 20 
alunos 

- Preparação 
para atuações 
em eventos dos 
mais variados 
tipos/ estilos de 
Música 
Fortalecimento 
de relações 
interpessoais 

de música  

Projeto 
percussão 

Projete de 
Percussio + 

Banda 
Muslcaearte 

alualcoterapla 

- Contribuir para 
a melhoria da 
qualidade de 
ma — e a 
utilização a 
música como 
incentivoà 
cdatividade e 
autoexpressão, 
procurando o 
desenvolvimento 
equilibrado dos 
individuos e 
melhoria da 
autoestima 

- Criação de 
Grupos de 
Música (hip 
hop, rap, etc.) 

Desenvolver 
sessões 
articuladas 
com a 
técnica de 
saúde 
mental e 
professora 

- Envolver 10 
jovens que 
frequentam o 
Centro 
Comungado 
em situação 
de 
absentismo 
escolar 

- Técnico 
da SHF 

- 
Enfermeira 
De Saúde 
Mental 

- Quinzenal 
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SOCIOHABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2016 

Área de Intervenção - EXPRESSÃO PLÁSTICA 

Projeto Objetivo Geral Metas indicadores Ações 
Populaças 

Alvo 

Resumos 

Parcerias Resultados Pre- 
vistos H Humanos Materiais Finance 

ros 

Calandarização 

"Intervir pela 
arte" 

- Contribuir para a inclu-
são social de crianças, jo- 
vens e adultos em situa- 

es vulneráveis promo-
vendo as suas capadda-
das e à inserção na vida 
ativa 

. 
80% dos utentes 

obtenham apg- 
dões e competén-
das no âmbito das 
artes 

- Número de 
utentes a padici- 
par nas ativida- 
des 

- Número de ati-
vidades realiza- 
das 

- Número de visi-
tas a locais de 
interesse cultural 
e artisfica 

- Número de tra- 
balhos efetuados 

- Visita cultural a lo- 
cais de interesse 
(Exposições, mu- 
seus, Galerias; 
Casas da cultura, 

- Utentes de 
todos os Cen- 
troa SHF 

- Técnicos da 
SHF 

- Voluntários 

- Papel 
- Tinteiros 
- Impressdes 
- Prémios 
- Lápis 
- Papel 

350 E 

-Decerte ao 
longo do ano 

- Museus 

- Casas da 
Cultura 

- Galerias 

- ASA 

- Aquisição de 
competências 
sociais, culturais 
no âmbito das 
artes 

- Desenvolver ira- 
balhos de molda- 
gem 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Esponjas 
- Gessos 
- Biscuit 

-.
Barro 
Plasticina 

- Fimo 
- Pasta de açu- 
CM 
- Papel 
- Colas 

- Janeiro a 
Março - Departamentos 

da C.M.F. 
a-Trabalhos exposioopara 

- Realizar pintura 
- Técnicos da 
SHF 
-Animadores 

- Tecidos 
- Tinta 
- Pinceis 
- Papel químico 
- Paletas 

- Março a Junho re - Trabalhos pare 
a exposição 

- Organização, pre-
pareça° e monta- 
gem de exposição 
retrospectiva com 
trabalhos de ex- 
pressão plástica 

- Técnicos da 
SHF 

- Gesso acrílico 
- Tintas 
- Metais 
- Colas 

- Abril a Junho - Casa da Cul- 
tura de Santana 

- Participação de 
todos os centros 
na referida capo-
slçáo 

- Adereços de Car- 
naval 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Esterovites 
- Materiais reei- 
dados 
- Tecidos 
- Tintas 
- Esponjas 

- Janeiro e Feve- 
reiro 

- Participação de 
foliões no desfile 
e festa de cama-
vai 

- Adereços das 
marchas populares 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Tecidos 
- Esponjas 
- Linhas 
- Colas 
- EVA 

- Abril a Junho 

- Participação de 
marchantes nos 
desfiles e festas 
dos Santos Po-
pulares 

■ 
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Fotografia 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

- Máquina foto-
gráfica 
- Impressora 
- Tinteiros 
- Papel 
- Internet 
- Computador 

 - Pen 

- Janeiro a De- 
zombro 

dadas. 
 

- Registo e divul-
anão das arre- 

- Brinquedos com 
material reciclado. 

- Participantes 
no Projeto 
"Ferias Gran- 
des° 

Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 
- Animadores 
- Voluntários 

-Cartolinas 
- Papeis colorido 
- Tecidos 
- Canetas 
- Ceras 
- colas 
- Borrachas 
- Tesouras 
- Lápis de cor 

- Junho a Safem-
bro 

- Criação dos 
seus próprios jo-
gos 

- Realização de 
"Jogos com arte" 
(atividades que vi- 
sem desenvolver 
competências soci- 
ais). Ex. Jogo "Piei- 
onary" 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

- Cartolinas 
- Papeis colorido 
- Tecidos 
- Canetas 
- Ceras 
- Jogo 
- Borrachas 
- Tesouras 
- Lápis de cor 

- Junho a Betem- 
bro 

- Elaboração de 
trabalhos deco-
rativos 

- Trabalhos com pa- 
pel de jornal 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

- Papel 
- Colas 
- Tesouras 
-Tintas 
- Viochene 

- Junho a Safem- 
bro 

- Elaboração de 
uma lembrança 
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- Decoração para 
festas de aniversá- 
rio 

- Participantes 
no Projeto 
"Férias Gran-
des" 

- Papel 
- Colas 
- Tesouras 
- Tintas 
- Pinpiscea 
-  Lá 

- Junho a Betem-
bro 

- Organização de 
um ambiente co-
memorativo 

- Desenhos para 
colorir 

- Fotocópias 
- Tintas 
- Pincel, 
-Lápis 

- Desenvolver 
motricidade fina 
e ocupação dos 
tempos livres de 
maneira rela-
xada. 

- Participação no 
evento 24 horas 

- Giros 
- Papel 
- Lápis 
- Borracha 
- Apara-lápis 
-Cores 

- Outubro - DRJD 

- Realização de 
Wnhetas para 
elaboração de 
uma banda de-
senhada 
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	 SOCIOHABITAFUNCHAL 

MAPA RESUMO DE CONSUMÍVEIS 

PROJECTO/ESPAÇO CUSTOS 

Oficina Solidária 800 € 

Loja Social 200 € 

Clube de Emprego 300 € 

Oficina de Música 300 € 

Desporto 200 E 

Artes Plásticas 350 € 

Atelier da Qta. Falcão 350 € 

Centro Musica@arte 350 E 

Centro Comunitário das Cruzes 50 € 

Centro Comunitário da Qta. Josefina 350 € 

Centro Comunitário do Cto. Muro 350 E 

Centro Comunitário de São Gonçalo 350 E 

Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro 350 E 

Centro Comunitário do Pico dos Barcelos 350 E 

Ambiente/Hortas/Pomar 200€ 

TOTAL 4.850 € 
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IBDO 
Te,: +351 217 990 420 
Fax: -351 217 990 439 
www.lúclo.pt  

Av. da República, 50- 10 ° 
 1069-211 Lisboa 

PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE 

OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2016 

Introdução 

1. Para os efeitos da alinea j) do n.° 6 do artigo 25°, da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.° 69/2015, de 16 de julho, apresentamos o 

nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2016, da 

Sociohabitafunchal - Empresa Municipal de Habitação, E.M. (adiante designada apenas 

por Sociohabita ou Empresa), que inclui: o Plano anual de atividades, o Orçamento 

anual de exploração de 104 383 euros, o Orçamento anual de tesouraria de 156 653 

euros, o Balanço e Demonstração dos Resultados por naturezas previsionais. 

Responsabilidades 

2. É da responsabilidade do Administrador único a preparação e a apresentação da 

informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais 

significativos que the serviram de base. 

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos 

pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima 

referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no 

nosso trabalho. 

Âmbito 

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter urna segurança moderada 

quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão previsional 

anteriormente referido está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso 

trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria 

emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele 

objetivo, e consistiu: 

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: (i) a 

fiabilidade das asserções constantes da informação previsional; (ii) a adequação das 

políticas contabilisticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da 

sua aplicação; e (iii) a adequação da apresentação da informação previsional; 
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Funchal, 18 de dezembro de 2015 

vF 

João Paulo Torres Cunha Ferreira, em representação de 

BDO & Associados, SROC, Lda. 

IBDO 

b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo 

de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência. 

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão 

do presente parecer sobre os instrumentos de gestão previsionat. 

Parecer 

6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da 

informação financeira previsional dos documentos acima referidos, o qual foi executado 

tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso 

conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base 

aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e 

apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos 

normalmente adotados pela entidade. 

7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não 

ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes 

dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes. 

Ênfase 

8. O presente parecer substitui o anteriormente emitido em 11 de novembro de 2015, 

pelo facto de posteriormente a essa data, a Sociohabita, em articulação com o seu 

acionista Câmara Municipal do Funchal, procedeu à transferência de 110 614 euros de 

empréstimos do acionista, para cobertura de prejuízos, passando o Capital Próprio da 

Empresa a ascender a 100 050 euros. 
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