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A SocioHabitaFunchal, EM, em 2017, vai dar continuidade ao seu 
n-b\Qi\r 

principal propósito, que consiste na gestão e manutenção do parque habitacional 

do Município, com a atenção centrada na melhoria permanente da qualidade de 

vida da população residente no mesmo, procurando tornar estes 

empreendimentos o mais atrativos possíveis e onde seja cada vez mais 

agradável viver, encarando a habitação social como um fator de coesão social 

da cidade. 

A crise financeira e económica que o país atravessa agravou a situação 

habitacional da população em geral, com particular incidência nos extratos mais 

desfavorecidos. É neste contexto que o Município decide investir em habitação 

social de qualidade, renovando parte do seu parque habitacional com a 

construção de três novos empreendimentos: Quinta Falcão - 8 e 30 fogos; 

Viveiros - 28 fogos; e reabilitando um fogo na Zona histórica de Santa Maria 

Maior. 

Na vertente social, irá ser dada continuidade ao trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido, havendo um conjunto de estruturas sociais inseridas nos 

vários empreendimentos que constituem a base deste trabalho: sete Centros 

Comunitários, um Clube de Emprego, uma Oficina Solidária (marcenaria e 

estofamento), um Centro de educação musical, uma loja Social (de entrega de 

vestuário e equipamento para as habitações) vários polidesportivos, um pomar 

comunitário e diversas hortas sociais. 

Todos estes equipamentos e espaços, têm permitido implementar 

projetos e atividades de grande importância social para os moradores e 

facilitadores da sua integração na comunidade onde se inserem. 

Cita-se, a titulo de exemplo, como projetos marcantes já desenvolvidos 

há vários anos e que terão continuidade no próximo, os seguintes: "Alfabetização 

de Adultos — Ensino Recorrente" com equivalência ao 4.° ano e Cursos de 

Educação e Formação de Adultos — EFA (equivalência ao 6° e 9° ano); " 

Musicarte" (ensino de vários instrumentos musicais e de bandas); "Danças 



Urbanas" (hip hop); "Férias Grandes Inclusivas" (ocupação de crianças e jovens 

no período de férias). 

Nos termos da lei 50/2012, de 31 de Agosto, são apresentados os 

instrumentos de gestão previsional da SocioHabitaFunchal para o ano de 2017, 

conforme anteriormente referido. A conjuntura desfavorável tem reflexos na 

quebra dos rendimentos das famílias com efeitos diretos nas contas da empresa 

e comprometem fortemente a intervenção que é possível efetuar, havendo uma 

preocupação constante com o equilíbrio das contas que estão refletidas nos 

documentos de gestão previsional que são apresentados anualmente, tendo 

como preocupação a otimização dos recursos colocados ao dispor da empresa. 

Funchal, 10 de Outubro de 2016 

João Miguel de Freitas Batista 

Administrador Único 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.M. 

BALANÇO EM 31 DE AGOSTO DE 2016 E PREVISIONAL PARA 2017 

(Montantes expressos em autos) 

ACTIVO 

31 Agosto 

Notas 	 2016 

31 Dezembro 

2017 

ACTIVO NAO CORRENTE 

Activos fixos tangiveis 90.941,38 

Total do activo Mo corrente 40 99188 33 258 00 

ACTIVO CORRENTE 
Inventarias 92497 850.00 

Chefies 118 853,93 66 926,00 

Estado e outros entes públicos 5 20859 

Outras contas a receber 17984600 5 15003 

Difenmentos 805,69 1 000,00 

Caixa e depósitos bancários 133 74911 288 272,00 

Total do activo corrente 939.388,32 363 994,00 

Total do activo 480 327,70 397 252 00 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PRÓPRIO 
Capital realizado 200063,00 

Reservas legais 5.792.63 579200 00 

Resultados transgados 109 379,45 

Outras variaÇoes capital próprio 18 641,24 16 770 00 
127 728,00 

Resultado liquido do perlado 10 605 84 

'fatal da capital prepda 130 880 26 127 728 00 

PASSIVO.  
PASSIVO NÃO CORRENTE.  

Total do passivo não corrente 000 

PASSIVO CORRENTE.  

Fornecedores 1252,00 

Estado e outros entes publicas 3127100 

Outras cofias a pagar 191 135 93 237 207,00 

Diferimentos 12671900 00 

Total do passivo corrente 269 524 00 

Total do passivo 
269 524,00 

Total do capital 131151)110 e do Passivo 480 327,70 397 252 00 

O Administrador único 
	 O Contabilista Certicado 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.M. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2016 E PREVISIONAL 2017 

(Montantes expressos em euntS) 

RENDIMENTOS E GASTOS 
31 gosto 

Notas 	 2018 

eZOM 11) 

2017 

Vendas e serviços prestados 

Subsídios à exploração 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com o pessoal 
Impandade de dividas e receber (perdas I reversões) 
Outros rendimentos e ganhos 

482.359,46 

263.349,38 
837848 

49.838,33 

-640 611,53 
-2257493 
15706,W 

769.35900 
399 327,00 

-88979,00 

-70775.CO 

Outros gastos e perdas 272698 -151 W 

Resultado antes de depreciaetree, gastos de financiamento e Impostos 17 484,95 7 413 00 

Gastos i reversões de depreciação e de amortização 

impandade de investimentos depreciáveis / amorlizaveis (perdas / reversões) 

-4.803,91 632500 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1288104 04 1 086 00 

Juros e rendimentos similares obtedos 
Juros e gastos similares suportados 

Resultado antes de Impostos 1288104 1.000 CO 

Imposto sobre o rendimento do período -2 075 20 
Resultado liquido do perlado to e0ee4 

O Administrador Unto O Contabilista Cantado 
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ANEXO I 

Demonstração de Resultados 

Rendimentos Previsionals 2017 
Vendas de Bens e Serviços 769.359,000 € 
Apoio Financeiro ao Clube de Emprego 14.880,00 € 
Outros Rendimentos e Ganhos 13.999,00 € 

Total 798.238,00 € 
Gastos Previsionals 2017 

Pessoal 994.732,00 € 
Fornecimentos e serviços Externos 88.979,00 € 
Custos de Mercadorias 12.635,00 € 
Imparidades 78.775,00 € 
Outros Gastos e Perdas 151,00 € 
Gastos de Depriciação e Amortização 6.325,00 E 
Imposto sobre rendimentos 1.088,00 € 

Total 1.182.685,00 € 
Deficit Orçamental 384.447,00 € 
Subsídio à Exploração 384.447,00 € 
Resultado Liquido do periodo - 	€ 

O Administrador Único 	 O Contabilista Certificado 
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NOTA JUSTIFICATIVA 

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

Investimento: 

435 — Equipamento Administrativo — 1.000,00 
Prevê-se a aquisição de 1 computador e mobiliário, conforme consta do mapa de 
investimento. 

Rendimentos: 

72 — Prestação de Serviços Bar — 16.959,00 
721 — Vendas de Mercadorias — Receita do bar existente nas instalações afectas à 
Empresa. 

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

72 — Prestação de Serviços Rendas — 752.400,00 
721 — Rendas habitacionais e sociais 

Apuramos este valor com base na média mensal — 62.700,00/mês. 

A Sociohabitafunchal atualmente está a incrementar acções junto dos moradores em 
situações de incumprimento, prespectivando-se algum acréscimo na cobrança de dívidas, 
bem como um aumento resultante da atualização da renda social. 

75 — Subsídios à Exploração — 399.327,00 
Corresponde a um subsídio a atribuir à Empresa por conta do Contrato Programa que irá 
ser celebrado com a CMF em 2017, e que visa financiar a diferença demonstrada entre os 
encargos efetivos e as receitas previsíveis constantes na proposta de orçamento para 
2017, no montante de 384.447,00, bem como de um subsídio a atribuir pelo Instituto de 



Emprego. para manutenção do Clube de Emprego de Santo António, no valor de 
14.880,00. 

78 — Outros Rendimentos e Ganhos — 13.999,00 

Outros Rendimentos — 13.999,00 
Corresponde à cobrança de multas pelo atraso nos pagamentos das rendas, ao valor de 
rendas recebidas pela Empresa, processadas pela CMF, antes da constituição da 
Sociohabita, bem como ao apoio financeiro de algumas juntas de freguesia do Funchal. 
Inclui também a imputação do subsídio ao investimento. 

Gastos: 

61 — Custo das Mercadorias — 12.635,00 
Relativo ao funcionamento do bar interno. 

62 — Fornecimento e Serviços Externos — 88.979,00 

Trabalhos Especializados — 27.595,00 
Revisor de Contas — 4.575,00 
Processamento de salários e contabilidade — 15.060,00 
Tarifa CTT — 7.680,00 
Outras prestações de serviços — 280,00 

Publicidade e Propaganda — 200,00 

Honorários — 10.584,00 
Jurista — 8.784,00 
Outros colaboradores — 1.800,00 

Conservação e Reparação — 11.410,00 



Esta rubrica diz respeito à manutenção dos Conjuntos Habitacionais, reparação 
de viaturas e de equipamento administrativo — 11.410,00 

Em 2017 prevê-se um decréscimo nas intervenções no parque habitacional do 
Município em resultado do trabalho social que é desenvolvido, resultando num 
melhor cuidado com as áreas comuns e com os fogos. 

Serviços Bancários — 756,00 

Ferramentas e Utensílios — 48,00 
Áreas Verdes dos Conjuntos Habitacionais 

Material de Escritório — 4.803,00 

Electricidade — 968,00 

Combustíveis — 5.639,00 
Gasóleo — Consumo de 3 viaturas ao serviço da empresa, cedidas pela CMF 

Rendas e Alugueres — 1.308,00 
Condomínio (Achada) — 326,00 
Condomínio (Habitajem) — 982,00 

Comunicação — 13.611,00 
Diz respeito à comunicação fixa, móvel, internei e CTT. 

Contencioso e Notariado — 572,00 
Ações de despejo e reclamação de estragos, depósito das contas na 
Conservatória do Registo Comercial 

Limpeza e Higiene — 4.872,00 
Sede e ATL 



Outros Fornecimentos — 6.613,00 
Atividades Sociais e Projetos — 6.350,00 
Assinaturas anuais — 263,00 

O trabalho social tem um fone impacto na vivência diária dos moradores, 
representando um gasto baixo quando comparado com o beneficio que acarreta, 
tendo uma colaboração muito significativa de inúmeras entidades públicas e 
privadas. 

63 — Gastos com o Pessoal — 994.732,00 
Conforme mapa em anexo. 

No próximo ano prevê-se a reclassificação de carreira de uma funcionária e a cessão de 
uma requisição. 

64 — Gastos de Depreciação e de Amortização — 6.325,00 
Conforme mapa em anexo. 

65 — Perdas por Impa ridade — 78.775,00 
Conforme mapa em anexo. 
As perdas por imparidade são relativas às rendas de cobrança difícil. 

68 — Outros Gastos e Perdas — 151,00 
Imposto de selo. 

Funchal, 06 de Outubro de 2016 

O Administrador Único 	 O Contabilista Certificado 
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ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2017 

Jan Fev Mor Abr Moi Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

RENDIMENTOS 

Prestaçoes de Serviços: 

Bar 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.416 16.959 

Rendas Habitacionais e Sociais 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 752400 

Subsidios a Exploração 33277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.277 33.280 399.327 

Outros rendimentos e ganhos: 1.016 1.016 1.016 1216 1.016 1.316 1.616 1.016 1.016 1.716 1.016 1.023 13.999 

TOTAL RENDIMENTOS 98.406 98.406 98.406 98.606 98.406 98.706 99.006 98406 98.406 99.106 98.406 98.419 1.182.685 

GASTOS 

Custo das matérias consumidas 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1-053 1.053 1.053 1.053 1.053 12.635 

Fornecimentos e Serviços Externos: 

Trabalhos Especializados 2.207 2.207 2.357 2.207 2.207 2.621 2.207 2.207 2.207 2.208 2.622 2.338 27.595 

Publicidade 200 200 

Honorários 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 10.584 

Conservação e reparação 942 942 942 1.042 942 942 942 942 942 942 942 948 11.410 

Serviços bancarias 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 756 

Ferramentas e Utensilios O o o o O 48 O O O O O O 48 

Malerial de Escritório 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 403 4.803 

Electicidade 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 88 968 

Combustiveis 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 469 5.639 

Rendas e Alugures 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1.308 

Comunicação 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 1.137 13.611 

Contencioso e Notariado 41 41 41 41 41 121 41 41 41 41 41 41 572 

limpeza e Higiene 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 4.872 

Outros 1.178 400 545 400 400 540 700 600 3O 400 500 650 6.613 

Gastos com o Pessoal: 

Remunerações O. Sociais 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.102 49.246 

Remunerações Pessoal 63.662 63.662 63.662 63.662 63.662 63.662 63662 63.662 63.662 63.662 63.662 63.661 763.943 

Encargos s/ Remuneraçoes 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 14991 14.992 179.893 

Seguro 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 143 1.650 

Outros gastos e perdas: 

Impostos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 151 

91.872 91.094 91.389 91.194 91.294 91.776 91.394 91.294 90.994 91.095 91.609 91.493 1.096.497 TOTAL GASTOS 

SALDO DE EXPLORAÇÃO 6.534 7.312 7.017 7.412 7.112 6.930 7.612 7.112 7.412 8.011 6.797 6.926 86.188 

O Administrador Único O Contabili ta Certificado 
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ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA PREVISIONAL 2017 

Jan Fev Mar Abr Moi Jun Jul Ago Set Out 

Nov3N . 3, 

Lu, Dez 
1. Saldo de disponibilidades no Início do mês 125.555 151.367 172459 193.109 220.131 242345 236371 232454 255756 279.058 303.948 296594 
2. RECEBIMENTOS 

De Exploração 

Prestação de Serviços-BAR 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.416 
Prestação de Serviços Rendas 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 58.700 
Subsídios à Exploração CMF 32037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.037 32.040 
Subsídios à Exploração Clube Emprego 3.720 3.720 3.720 3.720 

Outros Recebimentos 

Total de Recebimentos 95.870 92.150 92.150 95.870 92.150 92.150 95.870 92.150 92.150 95870 92.150 92.156 
3. Total =1+2 221.425 243,517 264.609 288.979 312.281 334.495 332.241 324.604 347.906 374.928 396.098 388.750 
4. PAGAMENTOS 

De Exploração 

Compras 1055 1.055 1055 1055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.062 
Fornecimentos e Serviços Externos 7.415 7.415 7.415 7415 7.415 7.415 7.415 7.415 7.415 7.415 7,415 7.414 
Gosto com o Pessoal 30.298 30.298 30.298 29.088 29.088 58.364 29.088 29088 29088 29.778 59.744 29.778 
Outros gastos e perdas: 

Impostos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 

Outros Pagamentos 

Estado 31.277 31.277 32.719 31277 32.365 31.277 62.216 31.277 31.277 32.719 31.277 62.216 
Investimento 1.000 

Total de Pagamentos 70.058 71.058 71.500 68.848 69936 98.124 99.787 68.848 68.848 70.980 99.504 100.478 
5. Saldo do Mês =2-4 25 812 21.092 20.650 27.022 22.214 -5974 -3.917 23.302 23.302 24.890 -7.354 -8.322 
6. Saldo De disponibilidades no Final do Mês 151.367 172.459 193.109 220.131 242.345 236.371 232.454 255.756 279.058 303.948 296.594 288.272 

O Administrador Único O Contabili to Certificado 
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GASTO COM PESSOAL 2017 

RUBRICAS 

VENCIMENTO 
ACRESCIMO 

AO 

VENCIMENTO 

OUTROS 

ABONOS 

DESPESAS 
ADSE 

ENCARGOS N° 
CUSTO 

TOTAL 

Conselho de Administração 
Presidente 

Sub-Total Sub-total 
2.900 674 100 827 1 59.873 

1 59.873 
Departamanto de Gestao Social 
Director 
TS Artes Plásticas 
TS Design 
TS Serv. Social 
TS Serv. Social 
TS Serv. Social 
TS Politica Social 
TS Politica Social 
TS Sociologia 
TS Sociologia 
TS de Educação 
TS de Educação Social 
Psicologa 
Aux. Serv. Gerais 
TS de Educação Social 
Animadoras Socio Culturais 

Sub-Total Sub-total 

2838 94 100 674 1 50.300 
1.838 94 100 437 1 32.982 
1.658 94 100 394 1 29.859 
2.199 94 100 522 1 39.226 
2.199 94 100 522 1 39.226 
2.199 94 100 522 1 39.226 
2 199 94 100 522 1 39226 
1.839 94 100 437 1 32.999 
1.658 94 100 394 1 29.859 
1.373 94 326 1 24.821 
1.658 94 100 394 1 29.859 
1.373 94 326 1 24.821 
1.373 94 326 1 24.821 

541 94 124 1 10.342 
1.373 94 326 1 24.821 
2.732 376 649 4 51.465 

19 523.853 
Depart. de Promoção Habitacional 
Director 

Sub-Total Sub-total 
2.838 94 100 674 1 50.300 

1 50.300 
Departamento de Estudos e Projectos 
Arquitecta 
Desenhador 

Sub-Total Sub-total 

1.658 94 100 394 1 29.859 
1.016 94 100 241 1 4.153 

2 34.012 
Departamento de Manutenção 
Director 
Técnico Profissional de Const. Civil 
Encarregado 

Sub-Total Sub-total 

2.838 94 100 674 1 50.300 
838 94 100 199 1 15.657 

1.047 94 100 249 1 19.273 
3 85.229 

Departamento Administrativo e Fin. 
Director 
Area de Comunicação e Informação 
TS Relações Internacionais 
Serviço Rendas 
Enc. de Parques 
Assistente Administrativa 
Departamento de Recursos Humanos 
Assistente Administrativa 
Património Mobiliado 
Assistente Administrativo 
Atendimento 
Assistente Administrativa 
Auxiliares Serviços Gerais 
Motoristas 
Bar 

Sub-Total Sub-total 

2.838 94 100 674 1 50.300 

1.658 94 100 394 1 29.859 

944 94 100 224 1 17.488 
683 94 162 1 16.282 

1.095 94 100 260 1 20.104 

751 94 100 178 1 14.144 

1.015 94 100 241 1 18.718 

1.134 188 200 257 2 21.753 
1.579 188 200 375 2 29.623 

594 94 100 141 1 11.421 
12 229.693 

TOTAIS Total 54.475 4.150 2.800 13.060 38 982.960 

SEGURO 1.650 
PROG. OCUPACIONAL 10.122 
TOTAL 994.732 

O Administrador Unico 
	

O Contabilista Certificado 
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VALOR/MÊS REG. CONTAB. 	TRIBUNAL NDA TÉCNI BASE % 	AIUST. TOTAL 

I V( 

oril 16.104,77 2.651,97 13.452,80 13.452,80 13.452,80 

maio 15.034,32 2.651,97 12.382,35 12.382,35 12.382,35 
junho 15.551,39 2.651,97 12.899,42 12.899,42 12.899,42 
julho 15.039,31 2.651,97 12.387,34 12.387,34 12.387,34 

agosto 15.177,63 2.651,97 12.525,66 12.525,66 12.525,66 
setembro 13.756,91 2.651,97 11.104,94 11.104,94 11.104,94 
outubro 13.141,10 2.651,97 10.489,13 10.489,13 10.489,13 

novembro 13.336,20 2,651,97 10.684,23 10.684,23 10 684,23 

dezembro 8.629,03 2.651,97 5.977,06 5.977,06 5.977,06 

CONT 2006 

laneiro 13.516,40 2.651,97 10.864,43 10.864,43 10.864,43 
fevereiro 13.175,33 2.651,97 10.523,36 10.523,36 10.523,36 
março 15.003,64 2.651,97 12.351,67 12.351,67 12.351,67 
abril 14.695,69 2.651,97 12.043,72 12.043,72 12.043,72 
maio 12.394,61 2.651,97 9.742,64 9.742,64 9.742,64 
iunho 12.729,09 2.651,97 10.077,12 10.077,12 10.077,12 
iulho 11.589,82 2.651,97 8.937,85 8.937,85 8.937,85 
agosto 11.608,72 2.651,96 8.956,76 8.956,76 8.956,76 
setembro 11.832,75 2.651,96 9.180,79 9.180,79 9.180,79 
outubro 11.783,48 2.651,96 9.131,52 9.131,52 9.131,52 
novembro 13.725,72 2.651,96 11.073,76 11.073,76 11.073,76 
dezembro 12.892,90 2.651,96 10.240,94 10.240,94 10.240,94 

CONT 2007 

:aneiro 13.420,88 13.420,88 13.420,88 13.420,88 
`evereiro 13.177,20 13.177,20 13.177,20 13.177,20 

março 9.920,03 9.920,03 9.920,03 9.920,03 
Ibril 10.416,48 10.416,48 10.416,48 10.416,48 
naio 10.845,38 10.845,38 10.845,38 10.845,38 
'unho 9.400,39 9.400,39 9.400,39 9.400,39 
- ulho 8.957,22 8.957,22 8.957,22 8.957,22 
'gosto 8.757,53 8.757,53 8.757,53 8.757,53 
.etembro 8.815,08 8.815,08 8.815,08 8.815,08 

)utubro 7.590,07 7.590,07 7.590,07 7.590,07 

Tovembro 7.034,54 7.034,54 7.034,54 7.034,54 

Jezembro 9.524,86 9.524,86 9.524,86 9.524,86 

2008 

,aneiro 5.920,86 5.920,86 5.920,86 5.920,86 

.evereiro 8.804,09 8.804,09 8.804,09 8.804,09 

.narço 10.479,79 10.479,79 10.479,79 10.479,79 
dbril 10.672,56 10.672,56 10.672,56 10.672,56 

,naio 11.291,62 11.291,62 11.291,62 11.291,62 

j un 11.258,62 11.258,62 11.258,62 11.258,62 

s ul 9.512,64 9.512,64 9.512,64 9.512,64 



ago 9.574,21 9.574,21 9.574,21 9.574,217- 
set 11.126,89 11.126,89 11.126,89 11.126,89 
out 10.834,89 10.834,89 10.834,89 10.834,89 
nov 10.634,80 10.634,80 10.634,80 10.634,80 
dez 9.825,17 9.825,17 9.825,17 9.825,17 

2009 

janeiro 8.811,07 8.811,07 8.811,07 8.811,07 
fevereiro 2.968,60 2.968,60 2.968,60 2.968,60 
março 15.659,93 15.659,93 15.659,93 15.659,93 
abril 14.682,00 14.682,00 14.682,00 14.682,00 
maio 8.353,75 8.353,75 8.353,75 8.353,75 
junho 8.111,93 8.111,93 8.111,93 8.111,93 
julho 9.598,65 9.598,65 9.598,65 9.598,65 
agosto 10.770,27 10.770,27 10.770,27 10.770,27 
setembro 10.256,57 10.256,57 10.256,57 10.256,57 
outubro 10.263,87 10.263,87 10.263,87 10.263,87 
novembro 10.270,88 10.270,88 10.270,88 10 270,88 
dezembro 11.737,47 11.737,47 11.737,47 11.737,47 

2010 

Janeiro 10.092,63 10.092,63 10.092,63 10.092,63 
Fevereiro 13.763,57 13.763,57 13.763,57 13.763,57 
Março 16.569,03 16.569,03 16.569,03 16.569,03 
Abril 14.831,20 14.831,20 14.831,20 14.831,20 
Maio 11.464,07 11.464,07 11.464,07 11.464,07 
'unho 13.631,80 13.631,80 13.631,80 13.631,80 
'ulho 12.578,46 12.578,46 12.578,46 12.578,46 
'\ gosto 11.070,79 11.070,79 11.070,79 11.070,79 
Setembro 11.820,39 11.820,39 11.820,39 11.820,39 
Outubro 10.938,75 10.938,75 10.938,75 10.938,75 
Novembro 11.423,24 11.423,24 11.423,24 11.423,24 
Dezembro 9.330,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00 

2011 

aneiro 9.778,78 9.778,78 9.778,78 9.778,78 
. evereiro 7.569,46 7.569,46 7.569,46 7.569,46 
Aarço 6.430,06 6.430,06 6.430,06 6.430,06 
,bril 11.775,08 11.775,08 11.775,08 11.775,08 
Aaio 8.513,62 8.513,62 8.513,62 8.513,62 
unho 9.374,52 9.374,52 9.374,52 9.374,52 
ulho 7.122,29 7.122,29 7.122,29 7.122,29 
,gosto 7.652,92 7.652,92 7.652,92 7.652,92 

,etembro 7.832,32 7.832,32 7.832,32 7.832,32 
Jutubro 7.211,75 7.211,75 7.211,75 7.211,75 
.Jovembro 7.163,47 7.163,47 7.163,47 7.163,47 
Dezembro -1.809,77 -1.809,77 0,00 0,00 

2012 



5.433,79 

6.790,80 

12.653,56 

8.242,59 

9.299,93 

9.788,07 

5.198,71 

7.765,56 

7.867,66 

6.518,93 

6.321,94 

7.139,25 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

2013 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Iunho 

¡olho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

r)ezem b ro 

2014 

'aneiro 

-eve re iro 

• Ia rço 

^,bril 

'4aio 

unho 

alho 

.gosto 

et emb ro 

Outubro 

lovembro 

Dezembro 

2015 

. a n e iro 

. eve re iro 

. A a rço 

,,bril 

.A a io 

,unho  

Julho 

,-gosto 

5433,79 

6/90,80 

12.653,56 

8.242,59 

9.299,93 

9.788,07 

5.198,71 

7.765,56 

7.867,66 

6.518,93 

6.321,94 

7.139,25 

6.973,00 

7.914,80 

5.861,06 

7.667,79 

10.454,33 

8.673,70 

7.685,66 

5.840,97 

4.744,18 

4.339,82 

4.381,70 

2.830,32 

3.660,24 

4.274,99 

2.617,76 

4.590,09 

4.276,64 

3.713,67 

3.157,13 

4.982,22 

5.358,37 

3.157,55 

5.050,49 

1.892,84 

5.004,22 

6.634,85 

10.423,97 

12.193,22 

12.970,79 

13.778,48 

9.844,22 

10.433,33 

-2.222,00 

5.433,79 

6.790,80 

12.653,56 

8.242,59 

9.299,93 

9.788,07 

5.198,71 

7.765,56 

7.867,66 

6.518,93 

6.321,94 

7.139,25 

6.973,00 

7.914,80 

5.861,06 

7.667,79 

10.454,33 

8.673,70 

7.685,66 

5.840,97 

4.744,18 

4.339,82 

4.381,70 

608,32 

3.660,24 

4.274,99 

2.617,76 

4.590,09 

4.276,64 

3.713,67 

3.157,13 

4.982,22 

5.358,37 

3.157,55 

5.050,49 

1.892,84 

5.004,22 

6.634,85 

10.423,97 

12.193,22 

12.970,79 

13.778,48 

9.844,22 

10.433,33 

5433,79 

6.790,80 

12.653,56 

8.242,59 

9.299,93 

9.788,07 

5.198,71 

7.765,56 

7.867,66 

6.518,93 

6.321,94 

7.139,25 

6.973,00 

7.914,80 

5.861,06 

7.667,79 

10.454,33 

8.673,70 

7.685,66 

5.840,97 

4.744,18 

4.339,82 

4.381,70 

608,32 

3.660,24 

4.274,99 

2.617,76 

4.590,09 

4.276,64 

3.713,67 

3.157,13 

4.982,22 

5.358,37 

3.157,55 

5.050,49 

1.892,84 

5.004,22 

6.634,85 

10.423,97 

12.193,22 

12.970,79 

13.778,48 

9.844,22 

10.433,33 

6.973,00 

7.914,80 

5.861,06 

7.667,79 

10.454,33 

8.673,70 

7.685,66 

5.840,97 

4.744,18 

4.339,82 

4.381,70 

608,32 

3.660,24 

4.274,99 

2.617,76 

4.590,09 

4.276,64 

3.713,67 

3.157,13 

4.982,22 

5.358,37 

3.157,55 

5.050,49 

1.892,84 

5.004,22 

6.634,85 

10.423,97 

12.193,22 

12.970,79 

13.778,48 

9.844,22 

10.433,33 



Setembro 

Outubro 

Novembro 
Dezembro 

2016 

9.939,52 

10.125,97 

8.291,66 
8.892,30 

9.939,52 

10.125,97 

2.291,66 
8.892,30 

9.939,52 

10.125,97 

Ung 
8.892,30 

9.939,52 

10.125,97 

2291,g 
8.892,30 

Janeiro 8.324,64 8.324,64 8.324,64 6.243,48 6.243,48 

Fevereiro 5.791,55 5.791,55 5.791,55 4.343,66 4.343,66 

Março 6.41201 6.412,01 6.412,01 4.809,01 4.809,01 

Abril 4.751,89 4.751,89 4.751,89 3.563,92 3.563,92 

Maio 3.527,49 3.527,49 3.527,49 2.645,62 2.645,62 

iunho 4.163,22 4.163,22 4.163,22 3.122,42 3.122,42 

lulho 3.645,04 3.645,04 3.645,04 1.822,52 1.822,52 

Agosto 5.342,47 5.342,47 5.342,47 2.671,24 2.671,24 

Setembro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

Outubro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

Novembro  4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

()ciem bro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

2017 

'anelro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

-evereiro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

'1/44a rço 4.000,00 4.000,00 4.000,00 000 

\ b dl 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

Aaio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

unho 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

ulho 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

't gosto 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

,etembro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

3 ut u b ro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 000 

,I ove m b ro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

Dezembro 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 

1.317.738,98 53.469,32 1.259.825,66 0,00 0,00 105.958,31 1.192.898,98 1.192.898,98 



PR 

SOCIOHABITAFUNCHAL, E.M. 

Controlo Contabilistico - Depreciações 

Conta 
SNC 

Data de 
Aquisição 

Descrição Valor de Aquisição 
Valor Depreciações 

Acumuladas 
01.01.2017 

Depreciações do 
Período de Tributação 

31.12.2017 

Valor Depreciações 
Acumuladas 
31.12.2017 

'32 01 - 12 -2015 RESERVATORIO 10.85E84 588,02 542,79 1.130,81 

.32 01-12-2015 REDE REGA 4.362,31 236,30 218,12 454,42 

432 01-12-2015 ABRIGO 4.169,07 451,65 416,91 868,56 

32 01-12-2015 ESTUFA 1.361,14 147,45 136,11 283,56 

432 01-12-2015 PERC. VEDAÇÃO 9.509,77 1.030,23 950,98 1.981,21 

'32 01-07-2016 ESTUFA REPARAÇÃO 424,94 21,25 42,49 63,74 

. otal da conta 30.683,07 2.474,90 2.307,40 4.782,30  

4 35 13-06-05 CENTRAL TELEFONICA 6.776,59 6.776,59 6.776,59 

35 20-04-05 IMPRESSORA 449,74 449,74 449,74 

435 29-04-05 CALCULADORA CASIO 369,51 369,51 369,51 

35 28-04-05 BALANÇAS 54,00 54,00 54,00 

-.35 15-06-05 IMPRESSORA EPSON 111,00 111,00 111.00 

4 35 11-08-05 COMPUTADOR 1.363,66 1.363,66 1.363,66 

35 11-08-05 IMPRESSORA OKI C5 400 N 561,09 561.09 561,09 

435 11-08-05 IMPRESSORA OKI Ei 630014 803,85 803 , 85  803,85 

35 19-05-05 1 TELEFONE DIGITAL 152.55 152,55 152,55 

-.35 19-05-05 1 TELEFONE DIGITAL 152,55 152,55 152,55 

4 35 19-05-05 1 TELEFONE DIGITAL 152,55 152,55 152,55 

35 01-05-05 1 COMPUTADOR 1.363,66 1.363,66 1.363,66 

435 01-01-05 1 COMPUTADOR 1.36E66 1.363,66 1.363,66 

35 01-01-05 1 COMPUTADOR 1E63,65 1.363,65 1.363,65 

435 03-05-06 COMPUTADOR 1.445,63 1.445,63 1.445,63 

^35 03-05-06 PORTATIL 1.426,00 1.426,00 1.426,00 

35 08-06-06 RATO 35,88 35,88 35,88 

435 04-07-06 IMPRESSORA 66,45 66,45 66,45 

35 21-12-06 HP DESK 9800 2.564,79 2.564,79 2.564,79 

435 03-05-06 PROGRAMA - OFFICE 244,25 244,25 244,25 

'35 09-02-06 PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTC 1.609,08 1.609,08 1.609,08 

.35 02-02-06 COPIADOR 4.122,75 4.12275 4122,75 

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



435 01-01-06 RADIO GRAVADOR 66,45 66,45 66,45 

35 01-01-06 IMPRESSORA HP DESINGJET 500 2.564,79 2.564,79 2.564.79 

435 17-01-07 1 COMPUTADOR 1.234,01 1.234,01 1,234,01 

'35 08-02-07 FAX - (AVARIADO) 333,85 333,85 333,85 

.35 19-07-07 IMPRESSORA - HP DESK JET 4280 85,00 85,00 85,00 

435 03-07-07 IMPRESSORA 99,99 99.99 99,99 

35 17-01-07 MESA - SALA REUNIÕES 187,45 187,45 187,46 

435 01-03-07 PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTC 439,00 439,00 439,00 

'35 21-03-07 ARQUIVO 374,33 374,33 374,33 

,35 10-05-07 MESA REUNIA() 552,00 552,00 552,00 

4 35 22-08-07 DISCO EXTERNO 170,63 170,63 170,63 

35 17-01-07 1 COMPUTADOR 1.23421 1.234,01 1.234,01 

435 17-01-07 1 COMPUTADOR 1.234,01 1.234,01 1.234,01 

35 17-01-07 1 COMPUTADOR 1.234,01 1.234,01 1.234,01 

-35 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25 

^35 29-08-08 1 COMPUTADOR 715,69 715,69 715,69 

35 01-12-08 PORTATIL 1.135,44 1.13544 1.135,44 

435 29-01-08 ARQUIVO GAVETAS 374,33 374,33 374,33 

35 14-04-08 1 MAQ. FOTOGRAFICA 89,0D 89,00 89,00 

-'35 09-09-08 SOFTWARE 1.988.16 1.988,16 1.988,16 

^35 01-09-08 SOFTWARE 1.988,16 1.988,16 1.988,16 

35 01-12-08 SOFTWARE 1289,27 1.089,27 1.089,27 

435 14-04-08 1 MAQ. FOTOGRAFICA 89,00 89,00 89,00 

35 14-04-08 1 MAQ. FOTOGRAFICA 89.00 89,00 89,00 

935 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25 

4 35 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 77725 

35 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25 

435 29-07-08 1 COMPUTADOR 777,25 777,25 777,25 

35 29-08-08 1 COMPUTADOR 715,69 715,69 715,69 

935 01-01-08 IMPRESSORA HP C4280 93.90 93,90 93,90 

^35 10-04-09 1 MAQ. FOTOGRAFICA 89,00 89,00 89,00 

;5 10-04-09 1 MAQ. FOTOGRAFICA 89,00 89,00 89,00 

435 15-01-09 PARTELEIROS (VIDRO LAMINADO) 370,50 370,50 370,50 

13-01-09 PRATELEIRAS 147,24 147,24 14724 

935 21-03-09 ESTANTE 125,00 125,00 125,00 

'15 16-04-09 1 COMPUTADOR 493,05 493,05 493,05 



-PN? 

'35 27-04-09 IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES 493,05 493,05 1 , 4 

435 06-05-09 MOBILIARIO - CLUBE DE EMPREGO 1.368,68 1.368,68 1.368,613 

'35 16-06-09 SECRETARIA 210,90 210,90 210,90 

,35 12-05-09 SOFTWARE AUTO CAD 1.920,90 1.920.90 1.92Q90 

435 06-07-09 SECRETÁRIA 85.50 85,50 85,50 

35 08-07-09 PROGRAMA SAGE IMOBILIZADO 798,00 798,00 798,00 

435 01-04-09 1 COMPUTADOR 493,05 493,05 493,05 

"35 01-04-09 IMPRESSORA EPSON SX 105 493,05 493,05 493,05 

.35 01-04-09 IMPRESSORA EPSON SX 105 493,05 493.05 493,05 

435 01-01-09 SECRETÁRIA 85,50 55,50 85,50 

35 01-01-09 SECRETÁRIA 85,50 85,50 85,50 

435 01-01-09 ARMARIO 79,80 79,80 79,80 

'35 01-01-09 ARMARIO 79,80 79,80 79,80 

.35 01-01-09 ARMARIO 79,80 79,80 79,80 

4 35 01-01-09 ARMARIO 79,80 79,80 79,80 

35 01-01-09 MODULO DE GAVETAS 28,50 28,50 28,50 

435 01-01-09 MODULO DE GAVETAS 28,50 28,50 28,50 

'35 01-01-09 BOLSEIRO 4 GAVETAS 74,10 74,10 74,10 

- (35 01-01-09 BOLSEIRO 4 GAVETAS 74,10 74,10 74,10 

435 01-07-09 IMPRESSORA TLP 2844 462,84 462,84 462,84 

35 01-05-09 SOFTWARE AUTO CAD 1.920,90 1.92Q90 1.92Q90 

935 01-04-09 1 COMPUTADOR INTEL 493,05 493,05 493,05 

"35 01-11-09 SOFT. GESTÃO DOCUMENTAL 23.905,80 23.905,80 23.905,80 

-.35 01-04-10 PC DUAL 729,60 729,60 729,60 

4 35 01-01-10 2 TELEMOVEIS 59,80 59,80 59,80 

35 01-01-10 1 SCANER 1.515,06 1.515,06 1.515,06 

435 01-02-10 2 SCANER 3.030,12 3.030,12 3.03Q12 

35 01-05-10 IMPRESSORA/SCANER/FOTOCOPIA 399,00 399,00 399,00 

435 01-01-10 DESTRUIDORA PAPEL 63,75 63,75 63,75 

4 35 01-12-10 6 RELOGIOS PONTO 3.749,00 2.85Q83 468,63 3.319,45 

35 01-03-10 MESA REUNIAO 964,44 823,83 120.56 944,38 

435 01-05-10 ARQUIVO/BLOCOS 907,44 756,20 113,43 869,63 

35 01-12-10 8 CADEIRAS SHELL 358,80 27254 44,85 317,69 

.35 01-12-10 3 CADEIRAS PLAZZA 279,45 212,49 34,93 247,42 

4 35 01-01-11 DISCO 438,98 438,98 438,98 

35 01-02-11 COMPUTADOR+IMPRESSORA 2.648,45 2.6413,45 2.648,45 

435 01-04-11 ARMARIO 89,00 64.00 11,13 75,12 



1 <7C1  \ rN  \ 435 01-04-11 	SECRETARINBLOCO 189,00 1355 7 23.63 159,49 

35 01-04-11 	ESTANTE/BLOCOIGAVETAS 208,80 150,05 26,10 176,16 
435 01-04-11 	MESA REUNIOES 194,00 139,44 24,25 16359 

'35 01-04-11 	4 CADEIRAS 75,60 54,34 9,45 63,79 

435 01-04.11 	IMPRESSORA 435,00 435,00 435,00 
4 35 01-05-11 	COMPUTADOR 559,84 559,84 559,84 

35 01-05-11 	MONITOR 135,11 135,11 135,11 

435 01-06-11 	HP SCANNER 827,54 827,54 827,54 

35 01-06-11 	COFRE 36500 254,77 45,63 300,39 

435 01-06-11 	ARMARIO 142,30 99,33 17,79 117,12 

'35 01-07-11 	REPARAÇÃO EQUIP/P/SCANNER 43500 435,00 435,00 
35 01-08-11 	1 TELEFONE MULTI-FUNÇOES 106,72 10572 10572 

435 01-08-11 	HP LAZERJET 234.90 234,90 234,90 
35 01-08-11 	DISCO 69,89 69,89 69,89 

.35 01-05-12 	BIOMBO 9900 57,77 12,38 70,14 
'35 01-01-12 	RELOGIO PONTO 568,40 355,26 71,06 426.32 

35 01-05-12 	HP 239,97 140,00 30,00 169,99 
435 01-05-12 	OKI 199,90 116,62 24,99 14151 

35 01-11-12 	DISCO RIGIDO 500 GB 78,45 78,45 78,45 
435 01-11-12 	DISCO RIGIDO 1 TB 121,51 121,51 121,51 

^35 01-11-12 	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 500W 19,90 19.90 19,90 
35 01-11-12 	LG MONITOR LED-LCD 89,90 89,90 89,90 

135 01-12-12 	PC ACER 399,00 399,00 39950 

35 01-12-12 	IMPRESSORA HP 4500 59,00 59,00 59,00 

335 01-11-12 	VENTOINHA PE ALTO 22,90 11,92 2,86 14,79 

35 01-03-13 	HP IMPRESSORA 175,00 17500 175,00 

35 01-03-13 	SAGE GARE GESTAO DE ACTIVOS 1.177,78 1.177,78 1.177,78 

35 01-04-13 	FOTOCOPIADORA 1.35420 1.01565 270,84 1.286,49 

35 01-08-13 	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO 1.53720 656,51 192,15 848,66 

35 01-01-14 	SAGE GESTÃO ATIVOS 281,09 281,07 281,07 

35 01-02-14 	MAQ. FOTOGRAFICA 347,03 126,53 43,38 169,91 

35 01-02-14 	CAMERA FOTOGRAFICA 179,80 65,57 22,48 88,04 

35 01-02-14 	HP 7500 MT 681,98 562,96 19,02 681,98 

35 01-02-14 	MONITOR 121.88 121.88 121,88 

35 01-02-14 	TECLADO 15,51 15,51 15,51 

15 01-02-14 	HP DESKJET 1510 49,90 49,90 49,90 



35 01-03-14 	PROGRAMA SAGE GARE START G. 374,54 374,54 

Pa). 

Cr"A  W54 

35 01-04-14 	DISCO RIGIDO 118,90 118,90 118,90 

35 01-06-14 	IMPRESSORA ZEBRA 431,53 371,56 59,97 431,53 

35 01-08-14 	TELEMOVEL SAMSUNG 148,68 71,87 29,74 101,60 

135 01-11-14 	TELEMOVEL 100,89 100,89 100,89 

35 01-01-15 	TELEFONE SIEMENS 1960 4,9775 2,49 7,47 

01-01-15 	TELEFONE C/FIOS SAGEM .35 
49,98 12,4975 6,25 18,75 

01-01-15 	ASPIRADOR 65,99 16,49875 8,25 24,75 

35 01-01-15 	DISCO RIGIDO 82,84 55,220572 27,61 82,83 

435 01-01-15 	HP DESKJET 5990 39.92467 19,96 59,89 

35 01-01-15 	DISCO RIGIDO 109,80 73,19634 36,60 109,79 

01-02-15 	LEITOR CARTAO 19,99 478875 2,50 7,29 

'35 01-02-15 	MEMORIADDR 32,09 20.505597 10,70 31,20 

35 01-05-15 	HP 280 1.110,20 616,71966 370,03 986,75 

A35 01-05-15 	LG 195,20 108,43016 66,06 173,49 

35 01-06-15 	HP 5286 G1 555,10 138,76 30,84 169,60 

.435 31-07-15 	HP * LG MONITOR 637,45 318,69 212,46 531,16 

35 01-09-15 	EPSON 329,99 146,65 109,99 256$3 

.35 31-12-15 	ASPIRADOR 49,99 49,99 49,99 

435 01-04-16 	TELEMOVEL 24,90 3,11 3,11 6,23 

35 01-04-16 	ARMARIO 305$2 38,24 38,24 76,48 

01-06-16 	TELEMOVEL NOKIA 29,99 3,75 3,75 7,50 

'35 01-06-16 	IMPRESSORA SAMSIMG 99,91 33.30 33,30 66,60 

.35 01-01-17 	EOUIP. ADMINISTRATIVO 400.00 50,00 50.00 

"35 01-01-17 	EQUIP. INFORMÁTICO 600,00 199,98 199,98 

117.231,84 110.270,70 2.950,31 113.221,01 
Jta I da conta 435 

372 28-07-05 	VENTOINHA 50,00 50,00 50,00 

'372 30-03-05 	TORRADEIRA 211,82 211,82 211,82 

372 29-03-05 	ESPREMEDOR 288$9 288,99 288,99 

372 29-03-05 	GRELHADOR 753,38 753,38 753,38 

372 29-04-05 	MAQ.LAVAR COPOS 1 096,10 1.096,10 1.096.10 

4 372 18-05-05 	FRIGORIFICO 259,00 259.00 
259,00 

172,30 

372 20-06-06 	TELEVISOR 172,30 172,30 

17.90 
02-08-06 	VENTOINHA 17,90 17,90 

17,90 

372 02-08-06 	VENTOINHA 17,90 17,90 

99.90 

372 
99,90 99.90 

01-02-06 	EXAUSTOR 
30,84 

.372 16-03-06 	EXPREMEDOR SUMOS 30,84 30,84 
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4372 17-03-06 EXTRACTOR DE WC 31,35 31,35 
\g"» 

31,35 

372 03-05-06 VIDEO PROJECTOR 968,82 966,82 
(-41 	

908,82 

1372 26-04-06 ASPIRADOR 29,90 29,90 29,90 

'372 23-05-06 ESCADOTE 34,95 34,95 34,95 

+372 02-08-06 FRIGORIFICO 24900 249,00 249,00 

4 372 02-08-06 VARINHA 24,90 24,90 24,90 

372 26-09-06 MAQ COSTURA 228,90 228,90 226,90  

1372 01-08-06 MAQ.FOTOGRAFICA CANON A95 286.80 286,80 286 286,80 

372 24-05-06 TELA PROTECÇÃO 206,25 206,25 206,25 

.372 11 - 10-06 ESPELHO 7900 79,00 79,00 

'372 11 - 10-06 FERRO ENGOMAR 37,50 37,50 37,50  

372 16-10-06 BALANÇA COZINHA 24,90 24,90 24,90  

1372 16-10-06 BATEDEIRA 14,90 14,90 14,90  

372 16-10-06 PICADORA 45,90 45,90 45,90  

.372 16-10-06 FORNO 224,00 224,00 224,00  

'372 01-01-06 DVD SONY 172,30 172,30 172,30 

372 01-01-06 MAQUINA COSTURA 228,90 228,90 228,90 

1372 12-01-07 TV 149,00 149,00 149,00 

372 12-01-07 TV 149,00 149,00 149,00 

.372 12-01-07 DVD 39,00 39,00 39.00 

'372 12-01-07 RADIO 99,00 99,00 99.00 

372 12-01-07 RADIO 74,00 74,00 74,00 

1372 12-01-07 DVD 39,00 39,00 39,00 

372 06-02-07 ESTANTE 59,95 59,95 59,95 

i372 15-02-07 FRIGORIFICO 259,00 259,00 259,00 

'372 04-04-07 GUILHOTINA 638,16 638,16 638,16 

.372 01-01-07 MAQ.FOTOGRAFICA 150,69 15069 150,69 

1 372 19-01-07 ESPREMEDOR SUMOS 97,96 97,96 97,96 

172 12-02-07 BLOCO 358,80 358,80 358,80 

.372 18-05-07 TELEFONE 46,00 46,00 46,00 

372 18-05-07 52,27 52,27 52,27 ROUTER 

.372 30-07-07 COLUNAS 15Q29 150,29 150,29 1 

372 08-01-08 ASPIRADOR 18049 180,49 180,49 

:72 19-02-08 CAMARA DIGITAL 216,90 216,90 216,90 

•372 11-03-08 MICROGRAVADOR (AVARIADO) 138,90 138,90 138,90 

372 17-06-08 1 MICROGRAVADOR ()LIMPOS 86,80 136 , 80  86,80 
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1372 23-06-09 	MAQUINA GELO 41154 390,09 2145 41154 

4372 21-05-09 	MAO.FOTOGFtAFICA 139,00 139,00 139,00 

4372 21-05-09 	FORNO 31900 305,75 13913 319,00 

.372 01-09-09 	MAQ. FOT. POWER BLACK 480 99,00 99,00 99,00 

4372 01-09-09 	MAQ. FOT. POWER BLACK 480 99,00 99,00 99,00  

'372 01-04-09 	MAQ. FOT. SONY DH 50 433,96 • 433,96 433,96 

4372 01-04-09 	MAQ. FOT. PANASONIC 89,99 89,99 89,99 

4372 01-01-09 	MAQ.FOT.PANASONIC 8999 89,99 89,99 

.372 01-01-10 	VENTOINHA 19,99 19,99 19,99 

4372 01-01-10 	CAIXA FERRAMENTAS 399,00 399,00 399,00  

372 01-01-10 	COFRE 24,95 24,95 24,95 

4372 01-11-10 	BAIXO CUSTICO 350,00 269,79 43,75 313,54  

'372 01-11-10 	RETROPROJECTOR 5859 1 451,65 73,24 524,89 

.372 01-09-10 	MAQ. BIG SHOT 201,96 159,92 25,25 185,16 

437 01-01-12 	MAQ. COSTURA 900,00 562,50 112,50 675,00  

37 01-06-12 	MAQ FOTOGRAFICA 104,90 60,09 13,11 73,21 

437 01-06-12 	MAQ COSTURA 180,00 103,13 22,50 12963 

'37 01-12-12 	MAQ. NAO ESPECIFICADAS 829,77 423,52 103,72 527,24 

.37 01-12-12 	TELEVISORES 399,00 232,67 58,98 289,64 

437 01-12-12 	TELEVISOR 399,00 23257 56,98 289,64 

372 01-03-12 	MICROONDAS 59,90 36,20 7,49 43,69 

4372 01-12-12 	MAQ. NAO ESPECIFICADA 59900 305,76 74,88 380,83 

'37 01-02-13 	SERRA RECORTES 70,00 34,27 8,75 43,02 

.37 01-03-14 	MAQ. COSTURA 270,00 95,63 33,75 129.38  

437 01-05-14 	MAQ. COOLPIX 53300 109,80 36,61 13,73 50,33 

37 01-07-14 	MAQUINA COSTURA 1.586,21 495,70 198,28 693,97 

437 01-07-14 	FRIGORIFICO 268,90 84,03 33,6 1  117,65 

'37 01-09-14 	ESTANTES 227,88 66,48 28,49 94,96 

-.37 01-09-14 	VENTOINHAS 41,98 12,25 5,25 17,50 

A37 01-11-14 	TERMOACUMULADOR 88,48 88,48 0,00 86,48  

37 01-01-15 	MAQ. COSTURA 89,90 22,4775 11,24 33,72 

437 01-01-15 	SECRETARIA 199,00 49,755 24,88 74,63 

- 37 01-05-15 	VARINHA 19,99 4,16875 2,50 6,67 

437 31-08-2015 VENTOINHA 37,98 6,7275 4,75 11,46 

^37 01-09-2015 EXPOSITOR 122 20,33 15,25 35,58 

37 01-02-2019 MESA MULTIPLA 473,36 54,24 54,24 108,48 

437 01-01-2016 FERRO ENGOMAR 41,98 5,25 5,25 10,50 



437 	01-06-2016 VENTOINHA 19,99 1,46 1416 2,92 

37 	01 -07 -2016 VENTOINHA BAR 19,99 125 1,25 2,50 

1-citai da conta 437 19.293,91 14.879,30 1.067,74 15.947,04 

Total geral 167.208,82 127.624,91 6.325,45 133.950,35 

O Administrador Único 
O Contabilista Certificado 

r"CY.3 A du m 



PLANO GLOBAL DE INVESTIMENTOS - 2017 

RUBRICAS VALOR S/ IVA IVA - 22% TOTAL 

ACTIVO FIXO TANGIVEL 
Terrenos e Recursos Materiais 
Edificios e Outras Construções 
Equipamento Básico 
Equipamento de Transporte 
Equipamento Administrativo 
Equipamento Informático 
Outras Activas Fixos Tangiveis (Centros Comunitários) 

TOTAL ACTIVO FIXO TANGIVEL 

327,87 
491,80 

72, 13 
108,20 

400,00 
600,00 

TOTAL DO INVES CIMEN i O 819,67 180,33 1.000,00 

O Administrador Unico 	 O Contabilista Certificado 

?OSA ? -c A 

--TÇA -?vekirç 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HABITACIONAL 

Para 2017 estão previstas as seguintes ações: 

• Reabilitação de edifício na Rua dos Barreiros, 16 —Sta Maria Maior (1 

fogo, T3); 

• 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); 

• 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; 

• Remoção das 82 casas que contêm amianto dos Bairros antigos 

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

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

29 
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SOCIOHABITAFUNC HAL 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO HABITACIONAL 

Estão acometidos a este departamento para 2017, 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; 

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

Habitacional do Canto do Muro; 

• Reparação das coberturas e pinturas dos Blocos 16 e 22 do Conjunto 

Habitacional do Palheiro Ferreiro; 

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

Habitacional do Palheiro Ferreiro; 

• Pintura de alçados principais do Conjunto Habitacional de Santo Amaro 

IV; 

• Estudo de Reforço da estrutura dos edifícios 1 e II do Conjunto 

Habitacional do Canto do Muro III; 

• Remoção manual do muro de suporte e construção de muro em betão do 

Conjunto Habitacional do Comboio; 

• Reparação de degradação exterior, pinturas das escadas e instalação 

elétrica do Conjunto Habitacional da Várzea; 

• Impermeabilização da cobertura do Conjunto Habitacional da Fé; 

• Impermeabilização e pintura dos Blocos 8, 10 e 12 do Conjunto 

Habitacional da Quinta Josefina; 

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

• Abertura de 3 vãos, remoção de litocer e pintura no C. H. das Cruzes 

2.3 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 

irK 

GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS 

Este serviço está de momento vocacionado para as áreas da informação 

interna e externa da empresa. 

Website da SocioHabitaFunchal, E.M.  

O site da SocioHabita 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. 

Criado em 2011, é necessário criar um novo site mais atraente e bem 

posicionado a nível de motores de busca baseado numa nova página mais 

desenvolvida, atrativa e dinâmica. É necessário criar o chamado "site 

responsive", isto é que se adapta a vários dispositivos, nomeadamente 

smarthphones e tablets. 

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. 

Em relação a recursos humanos é necessário a entrada de um técnico de 

imagem e vídeo para registo fotográfico de atividades e realização de pequenos 

filmes. 

25 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 

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/municipes a serem contempladas com uma habitação 

social. 

No âmbito do Projeto da CMF "Amianto Zero", e com a construção dos 

novos empreendimentos nos Viveiros e ata Falcão, está previsto o realojamento 

das famílias residentes nos Bairros antigos, Penha de França, Ponte, Qta das 

Freiras e parte da Qta Falcão. 

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 
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socioeducativo e de formação da população residente nos nossos ( --)L, 

 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. 

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.). 
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OCIONABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

Polo de Emprego 
Área de intervenção - EMPREGO FO 

. 	- - 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo 
Recursos 

Parceria 
Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros ceiros 
Calendarizaçâo 

Atendimento e 

acompanhamento 

personalizado 

- Apoiar os utentes 

na definição e 

construção do seu 

projeto pessoal e 

profissional na 

procura de emprego 

- Orientação de 

um maior número 

de utentes para a 

obtenção de 

emprego e/ou 

inserção num 

curso de formação 

profissional em 

cerca de 1500 

atendimento 

(contatos 

presenciais, 

telefone, cartas e 

email0; 

- Estima-se cerca 

de 80 novos 

utentes por ano; 

- Número de 

atendimentos  

realizados 

- Número de 

encaminhamentos 

para ofertas de 

emprego 

- Número de 

utentes inseridos 

em cursos de 

formação 

- Número de 

utentes que 

conseguir am 

emprego 

- Preencher as fichas de 

inscrição no sie 

luttPillempregartre.govipt, 

- 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 sob  sobre 
os cursos de formação 

Profissional das varias 

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 IEM 

- Divulgação de serviços do 

clube de emprego nas redes 

sociais nomeadamente no 

facebook 

- Encaminhamento dos 

utentes para os cursos de 

formação 

- Realização de sessões 

coletivas de informação e 

divulgação na área do 

emprego e formação 

Profissional 

-Jovens e adultos 

desempregados à 

procura do 12 ou 

novo emprego 

- 1 Teci Superior 

cerca de 10  

- Material de 

escritório 

Computador 

-Impressora 

30o€ 

-Atendimentos  

ao longo do 

(aastneivociddaaedaaexta.  

feirai 

Instituto 

de 

dE amprego 

Madeira 

- Inserção no 

mercado de 

trabalho de 

cerca de 10 

utentes e 

nos cursos 

de formação 

profissional   

utentes 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

-Contactar escolas de 

formação para divulgação de 

oferta formativa Junto dos 

utentes 

- Dinamizar o 

contacto com as 

entidades, empresa s 
e escolas de 

formação 

profissional 

identificando oferta 

de emprego e cursos 
de formação 

- Colaborar nas 

atividades 

promovidas pelo 

IEM 

- 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  
-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 

- Realizar sessões de 

técnicas de procura de 

emprego para os utentes do 

IEM 

- Obtenção de 8 

ofertas de 

emprego e 

encaminhamento 

de 20 utentes para 

formação 

profissional 

- Estima-se o 

contato com cerca 

de 9 empresas e 

15 escolas de 

formação 

profissional 

- Na de empresa 

entidades e 

escolas de 

formação 

Contactadas 

- NP de ofertas de 

emprego 

angariadas 

- M de utentes 

encaminhados 

para ofertas de 

emprego 

- NP de utentes 

encaminhados 

para oferta 

formativa 

- Encaminhamento 

de 30 utentes e 

entidades para 

Inscrição no IEM 

- Promoção de 5 

Sessões 

informação para 

os utentes do IEM 

- Ne  de 

encaminhamentos 

- Ne de sessões 

realizadas 

-Entidades, 

empresas e 

escolas de 

formação 

profissional 

- 1 TM 

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 

Ensino e 

Formação 

Profissional 

Aumentar a 

pro ximidade entre 

Polo de emprego e 
as entidades, 

em presas e escolas 

de formação 

• Inserção dos 

Jovens formandos 

no roscado de 

trabalho; 

Inserção dos 

utentes com baixas 

qua liflaõe5 nos 

cursos profissionais 

a firm de adquirem 

mai s competências 

pessoais e 

profissionais 

- Adi guie várias 

ofertas de 

emprego 

-Da r resposta M 

solic ilações 

efetuadas 

- População em 

geral que 

procura os 

serviços do 
clube de 

emprego 

- Entidades e 

empresas 

- 1 Téc. 

Supero 

- Material de 
escritório 

- Computador 

- impressora 

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 
• Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

-Ma nter a 

cola boração e o 

apoio do Instituto 

de Emprego da 

Madeira por forma 

a manter-se o 

fina nciamento do 

Polo de emprego 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

F 

- Ne de Sessões 

realizadas 

fn de 

participantes 

-1 Téc. 

Superior 
- Organizar 5 

sessões 

• Atendimentos ao longo 
do ano de atividade 

Técnicas de 

Procura Ativa de 

emprego 

- Fomentar em 

50% nos utentes a 

motivação na 

procura de 

em prego ou 

formação 

profissional, 

promovendo 

atitudes positivas e 

dinâmicas face à 

procura de 

em prego, e 

fomentando nos 

utentes o 

desenvolvimento 

de novas 

competências 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

• Outros 

Clubes de 

Emprego/ 

Univas 

- Entidades 
e empresas; 

- Escalas de 

Ensino e 

Formação 

Profissional 

Centro de 

Segurança 

Social da 

Madeira 

(santo 

António) 

- Computador 

- Impressora 

- Data Show 

Jovens e 

adultos 

desempregados 

à procura do 12 

CRI novo 

emprego 

Fornecer material 

informativo sobre as 

técnicas de procura de 

emprego e sobre os cursos 
de formação profissional, e 

medidas de 

empreendedorismo 

- Informar e desligar 

as oportunidades de 

apoio ao emprego, 

qualfficação e 

empreendedorismo 

- Realizar Sessões na área 

Técnicas de Procura de 

Emprego aos beneficiários 

de Rendimento Social de 

Inserção 

- Organizar várias sessões de 

técnicas de procura ativa de 

Emprego para os mentes do 

clube de emprego e para a 

comunidade local 

- Organizar Sessões Coletivas 

sobre medidas de apoio ao 

emprego, qualificação e 

empreendedorismo 

- Realizar sessões de 

esclarecimento sobre a 

mobilidade e emprego no 

espaça europeu —REDE 

EURES 

- Realizar sessões de 

esclarecimento sobre as 

candidaturas de Programas 

de Emprego do IEM 

- Realizar sessões de 

divulgação da oferta 

formativa das escolas 
profissionais; 

- Material de 

escritório 



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 15 

Utentes para 

cursos e serviço de 

voluntariado 

- Ne de cursos 

realizados 

-Ne de sessões 

realizadas 

-Ne de 

participantes 

-NO de utentes 

encaminhados 

para fomiação 

- Ne de utentes 

encaminhados 

para cursos e 

serviços de 

voluntariado 

r 	 

-Fomentaras  

rei ações sociais 

- Desenvolvendo 

competências e 

novos 

conhecimentos aos 

utentes e 

promovendo o 

enriquecimento 

curricular em 30% 

dos utentes 

- Fomentar o 

vol adoudado em 
5% como um meio 

para melhoria das 

cormpetênclas 

pessoais e sociais 

dos utentes 
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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 clube 

- Realização de workshops 

na área do emprego e 

formação profissional 

-Jovens e 

adultos 

desempregados 
à procura do le 

ou novo 

emprego 

- 1 Téc. 

Superior 

Computador 

- Impressora 

- Data Show 

Ao longo do ano de 

atividade 

Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Outros 

Clubes de 

Emprego/ 

U nivas 

-Junta de 

Freguesia de 

Santo 

António 

- Casa do 

Voluntário 



1 Téc. 

Superior 

- 1 Téc. 

Superior 

- População em 

geral que 
Procura os 
serviços do Polo 

de emprego 

irmo pmr epsusla rdapi 

-1 Te 

Superior 

- Data Show 

- Utentes dos 

bairros sociais 

da CMF 

- Técnicos de 

emprego dos 
Paios de 

Emprego 

-Técnicos de 

emprego dos 

Polo de 

Emprego  

- Computador 

- Impressora 

- Data Show 

- Material de 

escritório 

SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

- Colaboração na realização 

e divulgação dos cursos de 

formação da Junta de 
Freguesia 

- Apoio na formalização de 

candidaturas a programas 

de emprego 

- 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 Cu utentes 
residentes nos bairros 

sociais geridos pela Empresa 

Municipal 511F 

- Reuniões com as técnicas 

responsáveis pelos bairros 
sociais, com vista à 

identificação, intervenção e 

acompanhamento dos 

habitantes com 

necessidades indicadas 

- Colaborar nas atividades 

promovidas de índole 

cultural, social e recreativo 
- 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 

- Ao longo do ano de 

atividade 
- E.M 

-SHF 

- Fomentar nos 

moradores 

desempregados 

em 20% dos CPI da 
sil F a motivação na 

procura de 

em prego ou 

formação 

profissional, 

promovendo 

atitudes-positivas 

e dinâmicas face à 
procura de 

em prego 

- Manter a 

cola boração e o 
apoio da Entidade 

Pro motora do 

riu lie de emprego 

- Junta de 

Freguesia de 

Santo 

António 

Associações 

- Escolas de 

formação 

- Aproximação da 

população aos 

serviços locais 

disponibilizados 

pela Junta de 

Freguesia, 

associações e 
Clube de emprego 

- Ao longo do ano de 

atividade 

- Caracterizar o 
perfil do universo 

abrangido 

- Clubes de 

Emprego/ 

Univas; 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

Difundir o 

trabalho realizado 

pelos Clubes de 
em prego e Univas 

da região 

contribuindo para 

uma boa 

articulação 

- Ao longo do ano de 

atividade 

- Colaborar nas 

atividades 

promovidas pela 

Empresa Municipal 
SHF 

- M de Sessões 

realizadas 

Nade 

candidaturas aos 

programas de 

emprego 

- Ne de oentes 

encaminhados 

-Na sessões 

realizadas 

-Na de reuniões 

com as técnicas de 
bairros 

- N2 de atividades 
realizadas 

tação de 

/reuniões 

'cão dos 

os dos 

emprego 
UVAS 

- Organizar e/ou 

colaborar com os 

Clubes de Emprego e 

UNIVAS na 

organização de 

eventos no âmbito 

da promoção do 

emprego e formação 

profissional 

Desenv. de 

atividades que 

estejam relacionadas 

com o emprego e 

formação em 

parceria com as 

entidades e 

associações 

- Realização de 5 

atividades 

relacionadas com 

o emprego e 

formação 

-1 evento anual 

-1 Reunião 

trimestral 

- Participar em 3 

ações de formação 

na área de 

- Realizar 

sessões de 

informação de 

sobre "Técnicas de 
procura de 

Emprego" nos 

bairros 

- N2 de atividades 

desenvolvidas 

-N2 de reuniões 

- Na  de ações de 

formação 

realizadas 



• Estabelecimento 
de novos contactes 
da comunidade 

Emprego e 
formação 

SOCIONABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

da atuação dos clubes de 
emprego/univas 

- Participar em ações de 

formação 

- Participar em Cursos de 
formação, Ações de 
Formação, Seminários para 
atualizar e adquirir novas 

competências inerentes às 

funções de Técnico de 

Emprego e também outros a 
nivel pessoal 

- Desenvolver 
competências e 

conhecimentos 

teóricos e práticos 
para uma melhor 
qualidade no 

atendimento e um 

melhor desempenho 

no exercício das 
funções 
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Polo de Emprego 

Área de intervençao - EMPREGO/FORMAÇÃO 

(—) 

Indicadores 

- Numero de 
atendimentos 

realizados 

Número de 

encaminhamento 

para ofertas de 

emprego 

- Número de 

utentes Inseridos 

em cursos de 

formação 

- Número de 

utentes que 

conseguiram 

emprego 

Recursos 
Parcerias Humanos Materiais Financeiros 

Calendarização 

Téc. Superior 

- Material de 

escritório 

Computador 

- Impressora 

300 

Atendimentos 

o longo do 

ano de 

atividade 

(seg. a sexta-

feira) 

Instituto 

de 

Emprego 

da 

Madeira 

Projeto 

Atendimento e 

scompanhamento 

personalizado 

Objetivos 

- Apoiar os utentes 
na definição e 

construção do seu 

projeto pessoal e 

profissional na 

procura de emprego 

Metas 

- Orientação de 

um maior número 

de utentes para a 

obtenção de 

emprego e/ou 
inserção num 

curso de formação 

profissional, em 
cerca de 1600 
atendimento 

(contatos 

presenciais, 

telefone, cartas e 

emalls); 

- Estima-se cerca 

de 80 novos 

utentes por ano; 

Ações 

- Preencher as fichas de 

inscrição no site 

http://empreganfregosept ; 

- 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 cursos 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 IEM 

- Divulgação de serviços do 

clube de emprego nas redes 

sociais nomeadamente no 
facebook 

- Encaminhamento dos 

utentes para os cursos de 
formação 

- Realização de sessões 

coletivas de Informação e 

divulgação na área do 

emprego e formação 

profissional 

População Alvo 

-Jovens e adultos 

desempregados à 

procura do 1% ou 
novo emprego 

Resultados 

Previstos 

- Inserção no 

mercado de 

trabalho de 

cerca de 10 

utentes e 

nos cursos 
de formação 

profissional 

cerca dela 

utentes 
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- Dinamizar o 

contacto com as 

entidades, empresas 

e escolas de 

forma 

profissional 

identificando oferta 

de emprego e cursos 

deformação 

- Obtenção de 8 

ofertas de 

emprego e 

encaminhamento 

de 20 utentes para 

formação 

profissional 

- Ne de empresas, 

entidades e 

escolas de 

formação 

c ontactadas 

- da 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 

em emprego 

- Divulgar os programas de 

emprego do IENI 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 WM 

- Entidades, 

empresas e 

e scolas de 

formação 

profissional 

- 1 Téc. 

Superior 

- Material de 

escritório 

- Computador 

- Impressora 

ofertas  

\-----1 	--di, 51  

emprego  

prego  

\ 	'  

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 

- Clubes de 

Emprego/ 

U Umas 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Entidades 

e empresas; 

- Escolas de 

Ensino e 

Formação 

Profissional 

- Aumentar a 

proximidade entre 
Polo de emprego e 

as entidades, 

empresas e escolas 

de formação; 

- Inserção dos 

jovens formandos 

no mercado de 

tra belho; 

inserção dos 

utentes com baixas 

qualificações nos 

cursos profissionais 
d ais  fi ro de adquirem 

rua 	competências 

pessoais e 

profissionais 

Adquir -

fertas de

ir várias 

. 	respost Da rações s a às 
solicitaçõe 

efetua das 

Estima se o 

contato com cerca 

de 9 empresas e 

15 escolas de 

formação 

profissional 

- Colaborar nas 

atividades 

promovidas pelo 

IEM 

- Encaminhamento 

de 3D !Rentes e 

entidades para 

Inscrição no IEM 

- Promoção de 5 

Sessões 

informação para 

os utentes do IEM 

- Ne de 

encaminhamentos 

- Ne de sessões 

realizadas 

- 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 

- Realizar sessões de 

técnicas de procura de 

emprego para os utentes do 

IEM 

-População em 

geral que 

Procura os 
serviços do 

clube de 

emprego 

- Entidades e 

empresas 

-1 Téc. 

Superior 

- Material de 

escritório 

- Computador 

- Impressora 

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade - Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

Ma nter a 

colaboração e o 
apoio do Instituto 

de Emprego da 

a. 	NI d eira por forma 

3 manter-se o 

financiamento do 

Mio de em 
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- Informar e divulgar 

as oportunidades de 

apoio ao emprego, 
qualificação e 

empreendedorismo 

- Organizar 5 

sessões 

- Ne de Sessõe 

realizadas 

- Ne de 
participantes 

- Organizar Sessões Coletivas 

sobre medidas de apoio ao 

emprego, qualificação e 

empreendedorismo 

- Organizar virias 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 curso 

de formação profissional, 

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 Téc. 

Superior 

- Material de 

escritório 

- Computador 

- Impressora 

-Data Show 

- Atendimentos ao longo 

do ano de atividade 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Outros 

Clubes de 

Emprego/ 
Univas 

- Entidades 

e empresas;  

- Escolas de 

Ensino e 

Formação 

Profissional 

- Centro de 

Segurança 
Social da 

Madeira 

(santo 

António) 

Fomentar em 

50% nos utentes a 

motivação na 

Procura de 
PT prego ou 

formação 

profissional, 

promovendo 

atitudes positivas e 

dinâmicas face à 

Procura de 

em prego, e 

fomentando nos 

utentes o 

desenvolvimento 

de novas 

competências 

Técnicas de 
Procura Ativa de 

emprego 



- 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 15 

Utentes para 

cursos e serviço de 

voluntariado 

- N2 de cursos 

realizados 

- Ne de sessões 

realizadas 

- Ne de 

participantes 

Ne de utentes 

encaminhados 

para formação 

- N2 de utentes 

encaminhados 

para cursos e 
serviços de 

voluntariado 

- 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 clube 

- Realização de workshops 

na área do emprego e 

formação profissional 

Jovens e 

adultos 

desempregados 

à procura do 1 2  
OU novo 

emprego 

. 1 Téc. 

Superior 

- Computador 

Impressora 

- Data Show 

Ao longo do ano de 

atividade 

- Instituto 

de Emprego 

da Madeira 

- Outros 

Clubes de 

Emprego/ 

Univas 

-Junta de 

Freguesia de 

Santo 

Antônio 

- 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 
1'01 untariado em 

5% como um meio 
para melhoria das 

competências 

zessoais e sociais 

dos utentes 

SOCIOHABITAFUNCHAL 

PLANO DE ACTIVIDADES 2017 
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("1-Nev-, 

- Ao longo do ano de 

atividade 

- Junta de 

Freguesta de 

Santo 

António 

• 

Associações 

- Escolas de 

formação 

- Aproximação da 

população aos 

serviços locais 

dispombilizados 

pela Junta de 
Freguesia, 

associações e 

Clube de emprego 

- Ao longo do ano de 
atividade 

-SHF 

- Caracterizar o 

Perfil do universo 
abrangido 

-Fomentar nos 

moradores 

desempregados 

em 20% dos CM da 

SHF a motivação na 
procura de 

emprego ou 

formação 

profissional, 

promovendo 

atitudes - positivas 

e dinâmicas face à 

procura de 

emprego 

- Ma nter a 

colaboração e o 

apoio da Entidade 

Promotora do 

clube de emprego 

- Ao longo do ano de 

atividade 
- 

- Clubes de 

Emprego/ 

Univas; 

Instituto 

de Emprego 

da Madeira 	
articulação 

- Difundir o 

traba lho realizado 

Pelos Clubes de 

emprego e Urdiras 

da região 

contribuindo para 

uma boa 
 

- Organizar e/ou 

colaborar com os 

Clubes de Emprego e 

UNIVAS na 

organização de 

eventos no âmbito 

da promoção do 

emprego e formação 

profissional 

- Ns de Sessões 

realizadas 

- N9 de 

candidaturas aos 

Programas de 

emprego 

- Ne de utentes 

encaminhados 

- Ne sessões 
realizadas 

-Ne de reuniões 

com as técnicas de 
bairros 

- Ne de atividades 

realizadas 

- Ne de atividades 

desenvolvidas 

- Ne de reuniões 

-Ne de ações de 

formação 

realizadas 

Colaboração na realização 

e divulgação dos cursos de 

formação da Junta de 

Freguesia 

- Apoio na formalização de 

candidaturas a programas 

de emprego 

-Realizar um levantamento 

de necessidades de 

intervenção social nas áreas 

do emprego e da formação 
profissional nos diversos 
bairros sociais soba 

responsabilidade da 

Empresa Municipal SHF 

-Implementação de sessões 

de Técnicas de Procura de 

Emprego para os utentes 

residentes nos bairros 

sociais geridos pela Empresa 
Municipal SHF 

- Reuniões com as técnicas 

responsáveis pelos bairros 
sociais, com vista à 

identificação, intervenção e 

acompanhamento dos 
habitantes com 

necessidades indicadas 

- Colaborar nas atividades 

promovidas de indole 

cultural, social e recreativo 
- 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 

- Realizara 

sessões de 

Informação de 

sobre -Técnicas de 
procura de 

Emprego' nos 

bairros 

- Colaborar nas 
atividades 

Promovidas pela 

Empresa Municipal 

SHF 

- Técnicos de 

emprego dos 
Poios de 

Emprego 

- Técnicos de 

emprego dos 

Polo de 

Emprego  

- Utentes dos 

bairros sociais 

da CMF 

p rocura  os 	- 1 Téc. 
Superior - Impressora 

serviços do Polo 	ti eerlor  
de emprego 

População em 

geral que 

-1 Téc. 

Superior 

- Computador 

- Impressora 

- Data Show 

Data Show 

Computador 

Organização de 

entoa/reuniões 

formação dos 

Alcoices dos 

bes de emprego 

e UNIVAS 

- Desenv. de 

atividades que 

estejam relacionadas - Realização de 5 
com o emprego e 	atividades 
formação em 	relacionadas com 
parceria com as 	o emprego e 
entidades e 	 formação 
associações 

-1 evento anual 

-1 Reunião 

trimestral 

-Participar em 3 

ações de formação 

na área de 

-1 Téc. 

Superior 
- Material de 

escritório 



- Estabelecimento 
de novos contactas 

da comunidade 
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da atuação dos clubes de 
emprego/univas 

- Participar em ações de 
formação 

- Participar em Cursos de 
formação, Ações de 

Formação, Seminários para 
atualizar e adquirir novas 

competências Inerentes às 

funções de Técnico de 

Emprego e também outros a 
nivel pessoal 

Desenvolver 

competências e 
conhecimentos 

teóricos e práticos 

Para urna melhor 
qualidade no 

atendimento e um 
melhor desempenho 

no exercício das 

funções 

  

emprego e 
formação 
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Projeto - "OFICINA SOLIDÁRIA" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

ofic i na 

 Solidária 

- Dotar as 

habitações das 
famllias 

carenciadas. 
inquilinos inquilinos da SHF 

de um maior 
conforto, 
colmatando as 
necessidades de 

mobiliário de 
(quarto de jantar, 
sala, quartos e 
cozinha) 

- Angariar o maior 

número de apoios 

privados e dos 
serviços de 

salubridade da 
Gamara 

- Apoiar 12 

famílias ao longo 
do ano 

-Concorrera  
projetos 
nacionais para 
angariação de 

produtos paras 
oficina 

- Número de 
utentes 
encaminhados e 

apoiados 

Número de 

doações e remi 

nos serviços de 
salubridade 

reutilização de 75 
 

- Proceder a 
recuperação e 

peças de mobiliário 
e de peças 

decorativas, doadas 
ou recolhidos junto 
das diversas 

instituições ou 
particulares como 
também dos 

próprios moradores 

- Equipar 25 de 
habitações e 
inquilinos 

- Inquilinos da 
SHF 

- Técnicos da 
SHF 

-Voluntários 

- Empresas 
Privadas 

- Dep. 
Salubridade da 
CMF 

- Computador 
- Impressora 
- Tinteiros 

- Material de 
Papelaria de 
desgaste 
-Tintas 
- Tecidos 
- Máquina de 
costura 
- Materiais de 
marcenaria 
- Materiais de 

estofarnento 
- Peças de 
mobila 
- Peças 

decorativas, entre 
outras 

1000E - Anual 

- IPSS 

- CMF 
Dep. 
Salubridade 
da CMF 

- Doações 
de 
particulares 

— Apoiar um 
total de 
12 Famílias 

— Arrecadar 
3000€ em 
leilões a 
realizar ao 
longo do ano 

- Organizar 

leilões para 

angariação de 
fundos que 

tornem a 'oficina' 
mais sustentável 

- Vender 20 

peças de 

mobilado em 
leilões e na Loja 

Social "Botão 
Solidária' 

- Número de peças 

vendidas 

- Proceder a leilões 
de venda das peças 
-Vendas de peças 

através da Loja 
Social "Botão 
Solidário" 
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SOCIO HABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

Projeto - "BOTÃO SOLIDÁRIO" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias Previstos  

Resultados 

Humanos Materiais Financeiros 

Loja Social 

-Rua das 
Pretas 

-Conjunto 
Habitacional 
da Quinta 
Falcão I 

- Promover a melhoria 
das condições de vida 

e conforto das famílias, 
em situação de maior 
vutnerabilidade social, 
potenciando o 
envolvimento da 

sociedade civil e 
empresarial, na doação 
de bens, fomentando o 
espirito de 

solidariedade civil e de 
responsabilidade social 

- Apoiar 200 famílias 

emendadas no 
decurso do ano, 

residentes nos 
empreendimentos do 
município, candidatos 
à habitação, 

residentes no 
concelho do Funchal, 
através da parceria 
com as Juntas de 
Freguesia 

- Angariar o maior 
número de apoios 

privados e 
particulares 

- Concorrer a apoios 
nacionais com a 

finalidade de 

angariação de 
recursos 

- Número de 

encaminhados e 

apoiados 

- Número de 
doações 

- Número de 

parceiros na 
doação dos 
bens 

- Recolha , triagem 

e selecçao das 
roupas e artigos 

doados 

- Atribuição de 
vestuário calçado 

e equipamentos 
para o lar 

- Aluguer de 
vestuário 
(carnaval, festas, 

casamentos, 
baptizados, 
l'comunhões, 
entre outras) ás 
famílias 

- Atelier de costura: 
realização de 

emendas, 
reutilização de 

peças de vestuário, 
03 nfeçAo de peças 
de vestuário 

- Inquilinos da 
SHF 

- Candidatos à 
habitação 

- Utentes dos 
Centros 
Comunitários 
da SHF 

-Residentes no 
Concelho do 
Funchal 

- Técnica da 

SHF 

- Costureiras 

-Voluntários 

- Maquina de 
costura 

- Materiais 
diversos: 

- Unhas 

- Elásticos 
- Tecidos 
- Agulhas 

- Entre outros 

aooe - Anual 

- Doações de 

privados 

-Ganias 

- CRIAMAR 

- CMF 

Departamento 
de Salubridade 

- Hotelaria 

-apoiar 200 
ta mílias 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

Hl\ 
ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - AMBIENTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos 
Humanos Materiais Financeiros 

Calendadzação 

'Eco Ponte 
- Criar em todos os 
utentes hábitos de se-
para* dos resíduos 
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 Falcão 

- N° de sacos de 
tampas recolhidas 

- Efetuar campanha pa-
ra o uso do eco ponto, 
seguida de período de 
atenção para o correto 
uso dos contentores pa- 
ra vidro, papel, plástico 
e tampinhas 

- Realização de ativida- 
cies lúdicas com tampas 

- Recolha de tampas 
plásticas para entregar 
á Associação Portugue-
sa da Deficiência 

- Utentes e mo- 
radores do CH 
Quinta Falcão 

- Técnicos 
SHF 

- Moradores 

- Utentes do 
Atelier 

- Caixas - Caixas 
- Sacos piás-
ticostranspa-
rentes 
- Tintas 
- Tinteiros 
- Papel 
- Sacos pra-
tos luvas 

450E para 
todos as 
projetos 

- Anual 
- APD 

- Contribuir pa-
ror a entrega de  
1 cadeira de 
rodas 

'Comemoração 
do Ano Internaci- 
onal do turismo 
sustentável para 

o desenvolvi- 
mento" 

estimular a melhor 
compreensão entre os 
povos em lodos os lu- 
gares, e conduz a uma 
m ator consciência da 
herança de várias tini- 

lhor apreciação dos va- 
leres inerentes de dite- 
rentes culturas, fortale-
cendo a paz no mundo 

Viagem Viagem que envolva 
de 10 a 20 utentes 

- Número de parti- parti- 
cipantes 

- Actividades rea- 
i lndas 

- Satisfação dos 
utentes 

livições e a uma me- 
 

- Estadia em Hotel 
- Visitas a locais turlsti- 
cos e culturais 
- Caminhada 

- Utentes adul- 
tos do Atelier 

- Técnicos 
SHF 

- Câmaras 
Municipais 

- Utentes do 
Atelier 

Autocarro 
- Combustl-
vel 
- T-shirts 
- Papel  
- Tinteiros 
- Bilhetes de 
entrada e de 
transporte 
- Viagens 
- Estadias 

Maio ou Outubro  e 

Aumentar a 
qualidade de 
vida dos envoi-
vidos através 
da apreciação 
de outras cultu-
ras e locais, 



SOCIONASITAFLINCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações Pop 	ã População 
Alvo 

Recursos 

Calendad zação 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Formação 

- Adquirir ou melhorar 
conhecimentos nas vá- 
rias áreas, desenvol-
vendo competências 
pessoais e sociais 

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

- Número de parti- 
cipantes 

- Número de aulas 

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

- Utentes 

-Formadora 

- Animadora 

- Luvas 
- Plástico 
aderente 
- Folha de 
alumínio 
- Acessórios 
de culinária 
- Pratos e co-
pos plásticos 

Alimentos 

3 meses  

- 

- 15 Seções 
Num período de 

- Formar e cer-
tificar os uten-
tes, nas forma-
ções ministra- 

das 

- Envolver 15 uten-
na realização do 

cursa EFA 

- Número de parti- 
doentes 

- Número de aulas 

- Realização de aulas 
curriculares para obten- 
çâo do 9° ano de Esco-
laddade 

- Voluntários Data Show  
Computador 
Impressora 
Tinteiros 
Papel 
Material de 

papelaria 

- Setembro a Ju- 
lho 

Escola Dr. 
Brazão de 
Castro 

- Envolver 15 uten- 
tes na realização de 
UM curso de costu- um 

utilitária 

- Número de parti- 
apontes 

-Número ro de aulas 

- Realização do curso 
"Iniciação á Costure e 
sessões semanais du- 
rente 2 meses 

- Formadora 

- Voluntários 

Material de 
Retrosaria: 
"Tesouras 
- Fitas 
- Tm:MOS 

Linhas 
- Agulhas 
- Máquina de 
costura 

- Anual 

_ Di reção  

de Servi- 
de De _ 

senvolvi- 
mento Ru-
ral - Divi-
são de 
Formação 

- lecionar o curso 
de informática a 10 
utentes 

- Número de parti- 
cipantes 

- Número de aulas 

- Realizar o curso de 
iniciação a Informática, 
'iterada digital. 1 vez 
po semana por 

- Tecnicos da 
SHF 

- Voluntária 

- Computado-
res 
- Impressoras 
- Papel 
- Tinteiros 

 
- Fotocópias 
- Projetor 



ATELIE 

SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE AT VIDADES 2017 

Projeto Objetivos Metas Indicadores 

• 

Ações 

......— —,-....“..,.. 

População 
Alvo 

1 n e ne......n.... 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos 
Humanos Materiais Financeiros Calendarização 

- Integrar 10 utentes 
na for 

ao Inglês' 
mação 'Inicia-

ção 

- Número de parti- 
dpantes 

- Número de aulas 

- Realização de uma 
formação de iniciação
ao Inglês, 1 vez por se-
mana 

Alfabetização de 
adultos 

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

- Lecionar ao lon- 
go do período es- 
colar 2016/2017 a 
10 alunos adultos 
que não possuem 
escolaridade obri- 
gabada (4 °  ano) 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Número de 
alunos que fre- 
quentam o pro- 
jato 

- Número de au- 
Ias realizadas 

- Número de 
alunos certifica- 
dos 

- 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 
semana 

- Secreta-
ria de 
Educação 

-Instituto 
de 
Seguran- 

Ça 
Social 

- CMF - 
Dep de 

- Frequência 
 de 10 alunos 
durante o ano 
escolar 

- Certificação 
de 10% de 
alunos e inte-_ 
graça° nos 
cursos EFA 

Estudo 

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

- Realização de
sessões pontais 
de reforço poda- 
Mico 

- Resultados es- 
colares 

- Número de cri- 
eriças a partici- 
par 

- Número de au- 
las de apoio es- 
colar 

- Apoiar na realização 
dos TPC 

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

- Acompanhamento 
diário das crianças no 
período pós-escolar 

- Crianças e M- 
vens 

- Animadora 

- Professora 

- Coordena- 
dora 

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

- De Janeiro a 
Dezembro uma 
vez por sema- 
na 

Viaturas 

- Escola s 
de 1° e 2 ° 
ciclo de 
Santo An-
tónio 

- Aumento do 
sucesso es 	- 

lar 

- % de alunos 
que reduziram 
o absentismo 
escolar 

- % de alunos 
concluíram 
com aprovei-
tamento o ano 
escalar 
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SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

vs-na a...n..4m1n irá 1-1.1-1/4.111/41 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Pro j eto 

- Desenvolver o gosto 
pela leitura e escuta, 
alargando a capacidade 
de uso da língua porto- 
goesa 

- Criação de uma 
biblioteca especial 
zada em artes 

- N° de requisi- 
ções e consultas 
de livros pelos 
utentes 

-N° de livros ad- 
quiridos para a b 
blioteca 

- Realização de jogos 
didáticas 

- Realização de momen-
tos de leitura 

- Reafização de uma 
caMpanha para angari- ação 

 de livros para a tri  

blioteca 

- Efetuar visitas a outras 
bibliotecas 

- Realização do "Nuvem 
de Contos° 

- Utentes do Ate- 

_..5.. 
fier de Arles 
Eia ricas da 
Quinta Falcão 

- Técnicos da 
SHF 

- Estagiários 

- Voluntários. 

- Cartolinas 
- Marcadores 
- Fita-cola 
- Lápis 
- Cores 

Transporte 
- Papel Papel 
- Tinteiros 

- Anual 

- Ampliação do 
número de li-
vros da biblio-
teca. 
- aumento de 
numero de 
utentes a ubli-
zar a biblioteca. 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 
Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 

Calendarlzação Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Prevenção 
das 

oxicodep endênclas 

- Prevenção dos coo 
sumos de substâncias 
aditivas nas idades pre- 
coces, fomentando a 
criação de hábitos de 
mida saudáveI a vários 

pessoal, social, 
económico e familiar 

- Envolver as ai- 
anças do projeto 
férias grandes e 
os jovens do 
grupo de jovens 
na t ransmissão 
da Informação 
relativa à pre- 
vença° das taxi- 
codependências 

- N° 
 

„,,, 	,,,.;.„,. de 
 -- ''''' °'''"s 

 e jovens que par- 
ticipam 

R° de jovens que 
 

' Lie 	. 
adquirem 

hábitos de vida 
saudável 

-Re alização de ses- 
sões de Prevenção 
para a dependência 
com dinâmica de 

e jogos intera 
tiros 

- Crianças e 
jovens reli- 
dentes nos 

venção de To-  

- Técnicos 
da SHF 

- Técnicos 
especializa 
dos 

- Papel 
- Tinteiros 
- Material in- 
formativo ce- 
dido pelos 
parceiros 
-Computador 
-Data show 

- Anual 

- PSP 

- C, Saúde de 
Santo Antônio 

-Serviço Regi-
anal de Pre- 

xicodependén-
cias 

-, Manter a nua-
hdade de vida 
dos 12 jovens 
envolvidos no 
projeto sem 
consumos de 
substâncias 
psioaativas 

Nutrição 
'Gastronomia blo' 

- Promover e sensibili- 

zar para uma alimenta- 
 ção saudável, conbibu- 

indo para manter ou me- 
lhorar a qualidade de vi- 
da dos Mentes 

indo os que  Ire_ 

quentam Rodas 
sociais  

10 utentes 
 

Inda- 
- Participação de 

- NP de utentes 
que participam 
nas sessões 

- N° de sessões 
realizadas 

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

- Utentes 
adultos 

- Nutricionis-
ta 

- Técnicos 
da SHF 

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

Pontual 
- Centro de Se-
lide de Santo 
António 

- Alteração dos 
hábitos afimen-
tares aplicando 
os conheclmen-
tos adquiridos 
nos utentes 

A Saúde na Comi- 
tildado" 

- Prevenir a doença na 
comunidade (diabetes. 
depressão, alzhelmer, 
entre outros), promo- 
vendo hábitos de vida 
saudável 

- Realizar de ac- 
ções de forma- 
ção sobre a te- 
málica da saúde 
na comunidade, 
corno por azem- 
pio os cuidados 
a ter com os 
animais de es¢s0. 
mação, bem co- 
mo var a parti- levar 
cipação em ativi- 

saudá- 
veis, como as 
caminhadas__ 

- N° de utentes 
que participam 
nas formações 

- N° de pessoas 
convidadas em 
particular para 
participar nas 
atividades sau- 
dáveis. 

a 
 

tros)  

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

- Realização de ras-
Peio e diagnóstico 
das principais doen- 
ças que afetam a 

n

. 
(visão,

tre o 
comun

u 	
idade

de oral, entre ou s 	
. 

adultos 

- Técnicos 
da área da 
Saúde 



SOCIOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Área de intervenção - OCUPAÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações Po ã 
Alvo 

População p Recursos 

Calendarização Parcerias ias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Projeto Jovem' 

- Ocupação dos tempos 
livres de 12 jovens de 
maneira saudável, pro- 
movendo a aquisição de 
competências psicosso- 
dais 

-Pretende-se 
que os 12 jove ns 
sinalizados parti- 
ripem em todas 
as atividades 
propostas no 
Projeto 

, 
Número de jo-

vens utentes do 
CHOF partid-
pentes 

- Realização de ca- 
minada. 

- Realização de 1 
acampamento/ 
Acantonamento ou 
colonia de férias 

- Atividades radicais 

- Participado no 
concurso na "24 ho- 
ras em Banda dele- 
nhada" 

- Jovens 

- Técnicos 
da SFIF 

- Voluntários 

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

- Verão 

Assodades: 
ASA 

- AEP 

- Grupo Cam- 
pismo 

- DRJD 

- Comércio 

- IVBTAM 

- Câmaras 

- Juntas de 
Freguesia 

- Aquisição de 
novas compe-
tendas pessoais 
e sociais, bem 
o mo hábitos de 

vida saudável 
por 80% dos jo-
ve ris 



SOCIOHABITARINCHAL 
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ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações laço Popu 	a 
Alvo 

R Recursos 
Pa rceras i Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros Calendarização 

Animação 
sociocultural 

- Contribuir pa- 
ra a elevação 
pessoal dos 
180 utentes do 
projeto Aromo- 
vendo a cal- 
poção sauda- 
vel, 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 
apocas leso-
vos (carnaval, 
santos popula 
res, ferias, dia 
dos vizinhos, 
entre outros) 

_ 
N° de uten_ 

tes a partici- 
par 

_ 
Número de 

eventos reali- 
nados 

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 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Empre- 
go 
- Estagiá- 
rio 
Vl - 	ounta- 

dos 

- Materiais 
de papeia- 
ria 
- Materiais 
de artes 
plasficas 
- Transpor- 
te CMF 

- CMF  

- Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 

- Direção Re- 
dona' do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD - CRI 

- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do Vo-
luntariado 
- Escolas 
Profissionais 
- Instituto de 
Emprego 

-_, Quebrar o 
isolamento 
e 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 os centros (cerca 
de 200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessó- 
rios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pen- 
toada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Cama- 
ra de Lobos, Alamos, Machico, 
Ponta Delgada e Hotéis 

- Participação em Missa do Par- 
to 	 âmbito das f o no mo 	as esfividades do 
Ntl Natal 

- Participação da Feira das Von- 
fades e outras 

Natal: 
- Participação no concurso de 
presépios do Departamento de 
Educação da CMF 
- Convívios 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 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ATIVIDADES 2017 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População ulaço ã 
Alvo 

Recursos 
Parcerias i Resultados 

Humanos Materiais Financeiros ão 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 30 criara- 
ças e jovens no 
período de férias 
escolares de for- 
ma lúdica, formati- 
va e saudável, 
prevenindo com- 
portarnentos de 
risca, fomentando 
a inclusão social 

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

- Redução o n° 
de crianças era-
tragues a si pró- 
puas e/ou sem 
ocupação durara- 
te o período de 
férias 

- Envolver um 
maior n° de ai-
anças residentes 
nos Empreendi- 
mentos de Habi- 
fação Social 

- Número de ah- 
vidades realiza- 
das 

- Número de cri- 
onças / jovens 
participantes 

-Organizar 
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
plásfica 

- Expressão 
Musical e dra- 

Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a Saúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

mentos 
 

- Crianças e 
Jovens, rei- 
dentes nos 
Empreendi- 
mentos de 
Habitação So- 
cial 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntári os 

de Viaturas  

- Escolas Pr  o-

Privadas  

- Materiais 
artes plásti-
cas 
- Instrumen- 
tos Musicais 
- Trans- Transpor-
tes 
- Equipa-
mento Des-
portivo 
- Mate Material de 
papelaria 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
F (érias Escola- 

res) 

- CMF — Dep. 

Dep. de Educa-
ção 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de Fre-
guesia 
- Crismar 
- Associações 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo- 
luntariado 
- Direçao Regr- 
onal de Juven- 
rude 
- M 
- 	

úde 
Direção Regi-

onal do Ensino 
Especial 

fission ai
s  - Empresas  
s
as 

- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

Previstos 

- Ocupar 46 
crianças e jo-

ens nas atai-
dadas do pro-
jato Terias 
Grandes° 

Férias 
nclusivas 

- Proporcionar fé-
rias às crianças 
com necessidades  
educativas, acom- 
panhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 
'Ferias Grandes" 

- Socialização e 
integração das 
faianças 

- Incluir 2 abo-
ças com ecessi- 
dadas espadais 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Trojeto 

mação 
cultural 

Objetivos 

- Contribuir para a 
elevação pessoal do 
utentes; 

-Promovera  
ocupação saudável, 
lúdica e cultural; 

- Desenvolver 
competências, 
aumentando assim, a 
autcestima. 
autorealização de 
cada participante. 

I ndicadores 

- N° de utente 
a participar 

- Número de 
eventos 
realizados 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

População 
Alvo 

In 
E 

Recurso Calendarlzação Parcerias 
Resultados 
Previstos 

Humanos 

Técnicos da 
HF 
Técnicos do 
stituto de 
mprego 
Estagiário 
✓oluntários 

Materiais Financeiros 

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

-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 

Metas 

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

Ações 

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 

Santos Populares: 
- Organização de uma Marcha 
Popular da SHF com a 
participação de todos os centros 
(cerca de 200ulentes) 
- 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 
- ConvMos nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 
- Participação na dinamização de 
uma missa do parto.  

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 
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CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

"Envelhecer 
ConVida" 

- Melhorar a 
acessibilidade da 
população aos 
cuidados de saúde; 

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

-Promover a 
vigilanciae 
controlo de 
doenças 
cardiovasculares

, 
diabéticas, etc: 

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

-  Promover a 
participação do 
Utentes do 
Centro 
Comunitário 
Quinta Josefina 
com idade igual 
ou superior a 50 
anos nas 
sessões do 
projeto 

.. Número de 
utentes
partidpantes 

- Número de 
sessões 
realizadas 

- Calendarização das 
sessões de Nutrição; 

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

-Encaminhamento 
dos idosos com 
alterações detetadas 
para outros 
profissionais de 
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 

- Anual 

- Centro de 
Saúde de 
Santo 
António 

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

-Melhorar a 
qualidade de vida 
dos utentes. 



PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações Populaça° 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

previstos 
Humanos Materiais Financeiro Calendarlzação 

"Férias 
Grandes" 

- Dinamizar as 
férias das csian 
e jovens. de um 
forma lúdica, 
formativa e 
saudável, 

- Prevenir 	, comportamentosde
risco, fomentando a 
inclusão social. 

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

- Redução do número 
de 30 crianças 
entregues a si própria 
eJou 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 
cdanças /jovens 
padicipantes 

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

- Crianças e 
Jovens. 
residentes nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 

Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Materiais 
artes plásticas 
- Instrumentos 
Musicas 
Transportes 
- Equipamento 
Desportivo 
- Material de 

PaPelaria 

- Julho. Agosto e 
Setembro 

Escolares) 

- CMF - Dep. 
de ‘ Saturas 
Dep. de 
Educação 

- Instituto de 

emprego 

- Juntas de 
Freguesia 

- Crismar 

- Associações 
Desportivas 

- APD 

- Casa do 
Voluntariado 

- Direção 
. 

Regional de 
Juventude 

- IA Saúde 

- Direção 
Regional do 
Ensino 
Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Associação 
de 
P Fla 
Familiar amar

neamento  

r(Férias 

- Ocupar crianças 
e jovens nas 
ative/odes do 
p gelo 'Férias 
Grandes" 

Férias  
Inclusivas 

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

- Socialização e 
Integração das 
catingas 

- Incluir aianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores 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
publico-alvo 

-Assegurara 
colocação dos 
utentes na 
mercado de 
trabalho e em 
cursos de 
formação ao 
longo do ano 

- Número de 
utentes que 
comparecerem as 
reuniões de 

- Número de 
utentes que se 
inscreveram em 
cursos de 
formação apôs 
ação de 
sensibilização 

- 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 
utenes 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 

450€ para 
todos os 
projetos 

- Anual 

- CRIAMAR 

- Clube de 
Emprego 
SHF 

- Escolas 
ro Profissionais  

- Centro de 
Formação 
Profissional 

- Instituto de 
Emprego 

- Colocação dos 
utentes no 
mercado de 
trabalho e/ou 
formação ao 
longo do ano 

 



SOCIOHABITAEUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO QUINTA JOSEFINA 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros 

Apoio 
Escolar 

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

- Atingir uma 
melhoria no 
sucesso 
escolar das 
crianças e 
jovens 

- Número de 
jovens que 

 
comparecem ao 
apoio 

- Número de 
aulas 
ministradas ás 
crianças e 
jovens 

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

- Crianças e 
Jovens 

- Técnicas 
da SHF 

- Papel A4 
- Canetas 
- Lápis 
- Quadro 
- Marcadores 

- Semanal 
(Durante o ano 

letivo) 

- Diminuição do 
insucesso escolar. 

Habetlzação 
de adultas 

- Promover a 
aprendizagem, de 
forma a que os 
alunos adquiram a 
escolaridade 
obrigatória (4° ano), 

ngitir o 
sucesso escalar  

ao loa90  do ano 
letivo. 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos EFA 

- Numero de 
alunos 
participantes 

- Número de 
aulas realizadas 

- Número de 
certificados 
obtidos 

- Realização de 2 
aulas semanais 

- Realizar 6 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 

- Aproveitamento 
escolar dos alunos 
participantes 

-Certificação de 2 
de alunos e 
integração nos 
cursos EFA 

'rojeto “Re 
Criando 

Lares 

-Capacitaras  
famílias de 
competências 
pessoais, sociais e  

familiares, visando o 
crescimento pessoal 

-Dotar as
famlbas de 
formaçãofometo no 
que concerne a 

ge°21° e  
01g001z%00 

 familiar 

-Número de 
laminas com os 
requisitas 
pretendidos 
- Número de 
famílias 
apoiadas 

Formação modular, 
dividida em 11 
módulos 

Famílias com 
fracos 
recursos 
sócio- 
económicos 
e baixa 
escolaridade. 
bem como 
em situação 
de reinserção 

-Segurança 
Social 
-Centro de 
Saúde 
-Técnicas 
da SHF 
-Escola 
Hoteleira da 
Madeira 

social  

- Data Show 
-Computador 
-Impressora 

 
-Tinteiros 
- Papel 
- Material de 
papelaria 
- Papel A4 
- Canetas 
- lápis 
_Quadro 
- Marcadores 
- Autocarro  

-3 dias de aulas 
na semana 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

-CMF-Dep.  CMF - Dep. de 
Viaturas 

—Centro de 

Capacitaçáo de 
Iam filas em 
contexto psico-
social 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção — EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Educação 
para a Saúde 

na 
Comunidade 

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

- Trabalhar cada 
tema durante um 
Inês, 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 a temática: 
• Nutrição e 

Alimentação 
saudável e 
económica 

- Aplicação de 
inquédtos relativo a 
hábitos de vida 

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

-Utentes do 
Centro 
comunitário 

-Moradores 
do C. H. 
Pico dos 
Barcelos 
(CMF e 
'HM) 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos da 
área da Saúde 

- Computador 
- Data show 
- Material de 
papelada 

450E para 
todos os 
projetos 

- Maio a Junho 

- Junho a 
Dezembro 

- Centro de 
Saúde de Santo 
António 

- Departamento 
e ducação 
ambiente 

- Redução 
dos hábitos 
de consumo 
em 10% dos 
utentes 

- Adoção de 
hábitos de 
alimentação 
saudável em 
80% dos 
utentes 



PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendadzação Parcerias Resultados  

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Quando o lixo 
vira luxo' 

- Envolver os 
utentes na 
reddagem de 
roupas e peças 
decorativas 
fomentando a  

criafividade, 
Melhorando as 
competéndas e 
conhecimentos 
nessa área 

-promover 
conhecimento 
básico de costura de 
7 utentes (2 vezes 
por semana) 

- Autonoméar todas 
forrnandas para que 
possam usufruir dos 
conhecimentos nas  
suas próprias casas 

- Número de 
sessões de costura 

- Número de 
participantes nas 
sessões  

roupas  

- Reutilização de 
peças de vestuário 
e de decoração 

- Formação em 
costura a 7 utentes 

- Confeção e 
reciclagem de 

- Utentes do 
Centro 
comunitário 

-Técnicos da 
SHF 

-Formadora 

- Material de 
retrosaria 
- Maquinas de 
costura 
-Materiais 
usados 
-desperdidos" 
- Material de 
escritório 

- Anual 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
Antonio 

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

School 
Coaching 

(Apoio Escolar) 

-Apoiaras 
crianças e 
jovens 
residentes no 
Cli Pico dos 
Barcelos nos
trabalhos 
escolares 

motivação 
escolar através 
de jogos e 
atividades 
lúdicas 

-  - Prestar apoio diário 
no estudo escolar a 
10 crianças e jovens 

- Número de 

- Número de 

escolar 

- Nadar nos 
trabalhos escolares 
(TPC) 

- Rever a matéria e 
consolidar 
conhecimentos 

Promover 
motivação escolar 

- Trabalhar 
memória e 
concentração 

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

-Técnicos da 
SHF 

- Matedal de 
escritório - Anual 

- Melhoria do 
sucesso escolar 

% em 10 	dos 
alunos 

Alfabetização 
de adultos 

-Promovera 
aprendizagem 

 de leitura e da 
escrita em 15 
adultos 

- Certificar um maior 
número de alunos 
inscritos neste 
projeto 

- Adesão dos 
alunos (rf de 
alunos no inicio/ 
final do ano letivo) 

- Integração doa 
alunos certificados 
nos cursos EFA 

- Aulas semanais 

- Visitas de estudo 

em prendizag isição - Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- Professor do 
Ensino Básico 
(destacado) 

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

- Anual 

Secretaria 
de 
Educação 

- Instituto 
de 
Seguranç 
a Social 

- CMF 
Dep. de das 
Viaturas 

Aqu 	de 
conhecimentos  

- Certf alunosi cação de 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Heróis da 
casa" - Projeto 
de intervenção 
parental 

- Promover o 
autoconhecimento, 
adoestima, 
confiança e 
satisfação dos 
Pais/enc.eduCaÇã. 
para fazer face ao aos 
desafios da 
parentalidade 

- Desenvolver 
competêncoas na 
prestação de 
cuidados. 
Responsabilizar as 
famílias Pelas 
mudanças e 
crescimento dos 
seus membros 

- Partilhar estratégias 
de controle, 
comunicação com os 
filhos, regras, etc. 
Prevenir situações 
de maus tratos. 
negligência, 
alenação parental 

Fomentar a 
confiança e 
competência das 
famílias em relação 
aos comportamentos 
e atitudes parentais 
positivas 

- Adesão das tangias 
(o° de farinas 
participantes no inicio/ 
final do projeto) 

- Análise de pré e 
pós -teste 
(questionário de 
avaliação de crenças 
e atitudes parentais) 

Gestão 
orçamento 
familiar 
(racionalização de 
consumos) 

Segurança e 
saúde infantil 

Desenvolvimento 
da criança e do 
adolescente 
(psicologia) 

Saúde oral 

Nutrição 
(alimentação 
saudável e 
sustentável) 

Valência 
doméstica 

Comportamentos 
de risco / 
Dependências 

Cuidados 
pessoais 
(promoção de 
uma Imagem 
positiva e cuidada 
de si mesmo) 

Procura ativa de 
emprego 

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

Técnicos da 
Área Social, 
Nutricionista, 
Educadores 
Sociais, 
Enfermeiros 

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

  -Tinteiros 

- Anual 

Centro de 
Segurança 
Social da 
Madeira, 

Centro e 
Segurança 
social de 
Santo Antônio; 

Câmara 
Municipal do 
Funchal; 
Investimentos 
Habitacionais 
da Madeira 

Centro Saúde 
Santo António 

UCAD 

Clube 
emprego 
Sociohabita 

ABC 
Cabeleireiro 
(Escola de 
estética) 

DECO 

Fundação 
Portuguesa da 
Luta contra a 
SIDA 

Gabinete de 
apoio â vitima 

- Aquisição de 
conFecirnentos 



SOCIO HABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores 
Ações 

População 
Alvo 

Recursos Calendarização Parceria 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
soc iocu ft ura i 

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

 promover a 
intergeracionalidade 
organizando em 
2015 toda eventos em 

s as épocas 
festivas (carnaval, 
santoso populares, 
férias, dia dos 
vizinhos, entre 
DUOS 

- 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 
artes 
plásticas 
- Transporte 
CMF 
- Materiais de 
papelaria 

- Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 

- APD 
- 

-CRI 

- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Volunt

las
ariaco 

- Esco 
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 Iodos 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 
- Convívios nos centros 
comunitários e intercâmbios de 
centros com visitas aos presépios 

- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 



SOCIOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PICO DOS BARCELOS \:-72TAN. 

Projeto "FÉRIAS GRANDES" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calenda rização Parcerias 

R_esultactos 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Ferias 
Grandes' 

- Ocupar 22 
crianças e jovens 
no perlado 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 

enatiçaS ij°VenS  
participantes 

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

- Crianças e 
Jovens, 
residentes nos 
Empreendime 
ritos de 
Habitação 
Social e de 
comunidade 

- Crianças e 
Jovens da 
Comunidade 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

de Viaturas  

emprego  
- Juntas de  

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

- Crismar  

Espadai  

Regional do  

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF — Dep. 

Dep. de 
Educação 
- Instituto de 

Freguesia 

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

Ensino 

- Escolas 
Profissionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 22 

d
anças e 

jovens nas 
~idades do 
pojeto "Férias 
Grandes" 

Férias 
Inclusivas 

- Proporcionar 
férias às crianças 
com 
necessidades 
educativas, 
acompanhadas 
pelo Ensino 
Especial no 
ambito do projeto 
'Férias Grandes' 

_ 
Socialização e 

Integração das 
crianças 

- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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SOCIOHABITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de in ervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizado Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Reforço 
Pedagógico 

- Promover o sucesso 
escolar de 60 
crianças residentes 
no Bairro de Santo 
Amam, prevenindo 
situações de 
abandono e 
absentismo escolar 

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

- Resultados 
escolares 

- Número de 
crianças a 
participar 

- Numero 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- 
16 anos 

-Animadora 

-estagiários 

- Coordenadora 

- Voluntários 

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

450f para 
todos os 
projetos 

- De Janeiro a 
Dezembro de 
Segunda a 
soda-feira 

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

- °A de alunos com 
aumento do sucesso 
escolar 

- °A de alunos que 
reduziram o 
absentismo escolar 

- °Á de alunos que 
concluíram 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 
confecionar 

 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 criativa 
- maquina de 
costura 
- corte e costura 
- reciclagem de 
roupas 

a 
" PequAnos 

rranjos 

- Crianças, 
jovens e 
Adultos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadora 

-estagiários 

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

- Bimensal 
Cursos com 
duração de 40 h 

DTIM 

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

Inclusão 
Digital 

- Desenvolver a 
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 

- Numero de 
certificados 
emitidos 

- Realizar 
sessões de 
formação em 
TIC 

- Crianças, 
jovens e 
adultos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadora 

- Destacada 

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

- Anual - DTIM 

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

Condomin
i
o 

eficiente 

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

_ 
70% dos 

moradores 
participem nas 
ações do projeto 

- Número de 
partidpantes 

- Número de 
sessões 

- Número de 
reuniões de 
moradores 

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

- Reuniões de 
moradores 
semestral 

Adultos 

-  56 Familias 

- Coordenadora/ 
Técnica do CR 
De santo Amaro 
IV 

- Animadora 

- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

- Anual 
- DTIM 

- PSP 

-70% dos 
moradores adiram 
ao projeto 

- Melhoramento dos 
espaços comuns do 
bairro através de
intervenções 
levadas a cada 
pelos próprios 
moradores 



SOCIOHABITAF IMORAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

spelho Meul 

Contribuir para a 
capadlação de 48 
Jovens residentes no 
Bairro de santo 
Amaro, acionando e 
potencializando as 
suas competêndas 
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 às 
atividades 
propostas 

Numero de 
formações 
ministradas 

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

- 
30 Jovens 

dos 16-30 
anos 

- 56 Famílias 

- Coordenadora 

- Formadora 
Destacada 

Animadora 

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

- Anuas 

- CMF 

- DTIM 

- PSP 

- Junta de 
Freguesia 
de Santo 
Antônio 

- Bodyfit 

- Aquisição de 
competências ao 
nivel do Saber, 

er laze 
est ssbar! 	

r, saber 

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

- Encaminhamento e 
insery ão de 20% 
das jovens no 
mercado de trabalho 

w Pai e Mãe. 
Profissão 
ara toda a 

vida 

-Promovera  
corresponsabilização 
parental, prevenindo 
situações de 
negligência (em 100 
famílias) 

- Realização de 
10 ações 
formarias 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 Antonio 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

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

- Março a Junho 

- Outubro de 
Dezembro 

- DTIM 

Fundação 
de Luta 
contra a 
Sida 

- Junta de 
freguesia 
de Santo 
Antônio 

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

- Aquisição de 
competências 
parentais por parte 
de 7094 dos pais 
que participem no 
projeto 

Gestão 
Doméstica 

- Promover ações 
formativas sobre a 
gestão domestica, 
capacitando as 72 
formandas na gestão 
do seu orçamento 
familiar 

- Educar para a 
Ideada financeira 

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

- Número de 
visitas 
domiciliárias 
Número de 
participantes 

- Asshiuidade das 
fomiandas 

- Higiene 

e habitacional 

- Como realizar 
um Orçamento 

- Sessões de 
(iterada 
financeira 

- Inquilinos dos 
C. FL De santo 
Amaro IV e 
Orquídea Orquídea e 
Bairro do IHM 

-Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

Pessoal, familiar  

 - 	apel 
- Canetas 
- Cores 
- Data-show 
- Computadores 
- Impressoras 

- Trimestral 

- Cursos de 
Formação com 
40h 

- DTIM 

- Segurança 
Social 

- IHM 

-30% das 
ndas formandas adquiram

comp 

	

as ao 
nível cl a gestão 
domestica (limpeza 
das habitações e 
higiene pessoal ) 

-50% dos inquilinos 
sinalizados pelas 
 Técnicas adquiram 
competências na 
gestão do seu 
orçamento 



SOCI OHAB ITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 
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Area de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO - CULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendadzação Parceria Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Klds In the 
Meilen 

- Promover 
hábitos 
alimentares 
saudáveis nas 
crianças 

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

- Número de °danças 
que adiram as 
atividades 

- Número de 
participantes 

- Número de ações de 
animação sociocultural 

- Realização de 
õ sesses de culinária e 

formativas sobre 
alimentação saudável 

- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 
residentes 
em Santo 
Amaro 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

Papel 
Canetas 
Cores 
Data-show 
Computadores 
Impressoras 

- Semanal de 
Janeiro a Julho Pastelarias 

- Realização de 
um livro de 
receitas 

ids in the 
Kit/sten° 

- Confeçáo de 4 
pratos 
elaborados 
pelas crianças 

Teatro 
Fórum 

- Realização de
ações de 
"Teatro Fórum" 
para aquisição 
de 
competências 
pessoais, 
sociais 

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

- Número de 
participantes 

- Número de sessões 
de teatro FárUM 

- Leitura de Textos 

- Interpretação e 
dramatização "O saber 
coloco no lugar do 
O utro' 

- O teatro fórum como 
forma de prevenir 
comportamentos de 
risco 

- Crianças e 
jovens dos 6- 
16 anos 

Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

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

- Semanal 

- Centro 
Comunit. de 
São Ma Martinho 
- equipa de 
Rua 

- Centro 
Comunit. da 
Nogueira 

- Discussão de 
2 temáticas 
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 
Reutilização de 
materiais 

- Número de 
padidpantes 

- Número de poços 
confecionadas 

- Sessões informativas
de reutilização 

- Pesquisa de boas 
praticas locais, 
nacionais e 
Internacionais 

- Reutilização de 
Materiais 

- Crianças 
dos 6 aos 12 
anos 

- Animadora 

- Coordenadora 

- Formadoras 
Convidadas 

- 40% Das  

Material usado 
Colas 
Tintas - Mensal 

- Depad. de 
Salubridade 
da CMF 

crianças 
 confecionem 

produtos 
reutilizados no 
âmbito deste 
projeto 

- Realização de 
uma exposição 
com mas peças 
Reutilizadas/ 
elaboradas 
pelas crianças 



- Quinzenal de 
Janeiro a 
Dezembro 

- Quinzenal a 
partir de Março 

SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

- Funda ção  
Portu9OeSa -
Connunid ade 

de luta 
Contra a 
Sida 

APP 

Pa roerias 

Objetivos Metas 

Humanos  

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

População 
Alvo 

Financeiros 

I ndicadores 
Recursos 

Materiais  

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

- Sessões 
informativas 
sobre os afetos 

- Sessões de 
planeamento 
familiar para 
crianças 

- Sessões lúdico 
pedagógico 
sobre a 
prevenção dos 
comportamento 
s de risco 

- Jogos 
pedagógicos 

- Coordenadora - Papel 
- Cores 

- Formadoras 	- Marcadores 
convidadas 	- Computador e 

data Show 

Promover açõe 
e formação 
irecionadas as 
vens como 
inna de 
-evenção de 
)mportamentos 
! risco 

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

- Número de 
participantes 

- Número de 
encaminhamentos 
para o Centro de 
Saúde 

- Planeamento 
Familiar 

- Coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

- Jogos 
pedagógicos 
- Papel 
- Cores 
- Marcadores 

Computador e 
data Show 

- Participação 
de 20 crianças 
nas atividades 
do projeto 

- Número de 
participantes 

- Número de 
atividades 
desenvolvidas 

- Jovens dos 
14 aos 18 
anos 

Calenda rização 
Resultados 
Previstos 

- D iminuição dos 
comportamentos 
de risco em 50% 
das crianças 
beneficiárias do 
projeto 

- Realização de 24 
ações de formação 

- Participação de 
20 jovens no 
projeto 



S OCIOHAB ITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

edtabetlzação 
de adultos 

- Promover a 
aprendizagem 
da leitura e da 
escrita em 25 
adultos 

- Codificar 
20% de alunos 
com o 4 ano 

- Lecionar ao 
longo do 
período 
escolar 
2016/2017 
alunos adultos 
que não 	,, 
possuem 1 
ciclo do ensino 
básico (4° ano) 

rtifica 	o de çã 
40% dos 
alunos 
. 	. 
inscritos inscritos e 
asslduos 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

Certifica  

- Número de 
alunos 

- Número de aulas 
realizadas 

- Número de 
certificados 

Duas vezes por 
semana 

- Realizar 6 
visitas de 
estudo 

- Utentes do 
Centro 

- Professor do 
Ensino Básico co 
-Coordenadora 
do Centro 

- 	ow Data Sh 
- Computador 
-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

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

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequência de 25 
alunos durante o 
ano escolar 

- Certificação de 
20%dos alunos e 
integração nos 
cursos EFA 



SOCIO HABITAFU NCHAL 

PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 

Calendariza 	o Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

u urso EFA — 
2 Educação 
p Formação 
de adultos 
guivalência 
ao 6°  ano 

Promover a 
certificação 
profissional 
com 6° ano de 
Adultos 
residentes em 
contextos 
vulneráveis 

Realizar um 
curso B2 
durante 2 anos 
num centro 
comunitário 

Promover a 
igualdade de 
oportunidades 
no acesso á 

Certificar 70% 
dos alunos 

80% dos 
alunos 
participem participem em 
todas as aulas 

- Número de 
alunos 

- Número de aulas 
realizadas 

- Assiduidade dos 
alunos 

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

Aulas: 

Linguagem e 
Comunicação 

Matemática para 
Vida 

Linua estrang eira g g 

Inglês 

Cidadania e 
Em pregabilidade 

Aprender com 
autonomia 

Tecnologia da 
informática e da 
comunicação 

Visitas de estudo 

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

- Professores do 
Ensino Básico 
Da Escola Dr. 
Eduardo Brazão 
de Castro 

Coordenador do 
Centro 
Musica@arte 

Data Show 
- Computador 
Im -pressora 

-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

Aulas de Terça a 
seda-feira das 
8.45 ás 13:00 

- Secretaria de 
Educação 

- Inst ituto de 
Segurança 
Social 

 - CMF - Dep. 
de Viaturas 

Cerbficação nível 
do E ano de 70% 
dos inscritos 

ACIUSIÇãO de 
hábitos de estudo 
em 8094 dos 
alunos 

educação e 
certificação 
escolar 



SOCIONABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

'rojeto Objetivos 	Metas 	
Indicadora 

s 
Açóes 

População Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Alvo Humanos 	Materiais 	1 Financeiros 

urso EFA - 
I Educação 
Formação 
le adultos 
pdvalêncla 
ao 9° ano 

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

Continuação 
do curso 83 (2° 
ano) no centro 
comunitário 

Promover a 
igualdade de 
oportunidades 
no acesso à 

Certificar 70% 
dos alunos 

80% dos 
alunos 
participem em 
todas as aulas 

- Número de 
alunos 

- Número de aulas 
realizadas 

- Assiduidade dos 
alunos 

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

Aulas: 

Linguagem e 
Comunicação 

Matemática para 
vida 

Língua 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° 
ciclo do 
ensino 
básico 

- Professores do 
Ensino Básico 
Da Escola Dr. 
Eduardo Brazão 
de Castro 

Coordenador do 
Centro 
Musica@ane 

- Data Show 

-Impressora 
-Tinteiros 
-Papel 
- Material de 
papelaria 
- Autocarro 

Aulas de Terça a 
sexta-feira das 
A 85 as 13:00 

Certificação nivel  - Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. 
de Viaturas 

dos ins oitos 

Aguai 	ao de 
hábitos de estudo 
em BOV0 dos 
alunos 

educação e 
certificação 
escolar 



S OC IOHABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

c 
imação 
iocultural 

- Contribuir 
para a 
elevação 
pessoal dos 80 
utentes do 
projeto 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 
lúdica e 
cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências 
e aumentando 
a  

- Promover a 
intergeracion 
alidade 
organizando 
em 2017 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(carnaval, 
santos 
populares, 
férias, dia 
dos vizinhos, 
entre outras) 

férias, 
 

- 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 convivi°, entre todos os 
centros 
- Participação em intercâmbios com 
outras instituições 

- Moradores 
e utentes 
dos centros 

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

Câmara de Lobos, Alamos, 
 

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

- Anual 

- Instituições 
públicas e 
privados: 
- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 

ASA 
- ARO 
- 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 
realizadas 

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 

Machies, Ponta Delgada e Hotéis 

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

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) 



S OCIO HABITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

Área de intervenção - Animação sociocultural 

Pro eto - "FÉRIAS GRANDES" 

jato Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizaçâo Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

rias 
ides" 

- 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 p rd rias alou 
sem ocupação 
durante o período 
de férias 

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

- Número de 
atividades 
reatadas 

- Número de 
crianças/jovens    
p articip antes 

- Organizar  izar 
Atividades: 
-Desportivas 
- Expressão 
plàsfica 

- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sodocultural 
- 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 
Em prego 

- Estagiários 

- Voluntários 

Freguesia  

Regional do  

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

- Julho, Agosto e 
Setembro 
(Férias 
Escolares) 

Des ortivas  

- CMF - Dep. de 
Viaturas 
Dep. de 
Educação 

- Instituto de 
emprego 

- Juntas de 
F 

- Cdamar 

- Assodações 
p 

- APD 

voluntariadoo 

- Direção 
Regional de 
Juventude 

- IA Saúde 

- Direção 

Ensino Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Ocupar 50 
crianças e 
jovens nas 
atividades do 
projeto 'Férias 
G randes" 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO MUSICA@ARTE 

s 

vas  

- Proporcionar férias 
às crianças com 
necessidades 
educativas, 

ac"Panhadas pelo 
 Ensino Especial no 

ãmbito do projeto 
'Férias Grandes° 

Socialização e 
integração das 
crianças 

- Incluir 2 crianças
encaminhadas pela 
Educação Especial 

Familiar  

- Associação de 
Planeamento 
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SOCIOHABITAFUNCHAL DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 
Área de intervenção - SAÚDE E BEM-ESTAR 

Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Calendarizacão 

- Alterar os 
comportamentos 
alimentares para 
melhorar a saúde nos 
Molares 

Mano de Educação 
Nutricional com 20 
Idosos/ Utentes 

- Desenvolver um 

 - Número de 
sessões
organizadas/ 
realizadas 

- Número de 
participantes 

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

- Realização de jogos e 
dinâmicas de grupo 

- Realização de lanches 
saudáveis 

- Realização de 1 
quesfionáno 

- Utentes do 
centro 

- Nutdcionista 

- Técnica da 
SHF 

- Material 
informativo  ano 

 cedido pela 
parceiro 
- Material de 
desgaste e 
papelaria 
- lanches 

150E para 
todos os 
projetos 

- Sessões 
quinzenais ao 
longo de 8 
meses do ano 

Centro de saúde 
do Bom Jesus 

- Cumprimento do 
Flano de 
Educação 
NJutricional 

- Alteração nos 
comportamentos 
alimentares em 
70% dos utentes 

- Sensibilizar para a 
confeção de refeições 
com plantas 
aromáticas e 
medidnais em 
substituição de 
condimentos menos 
saudáveis. 

- Criar e utilizar um 
canteiro aromático, 
COM q uatro metros 

 quadrados,  os. com  
finalidade 

- Número de 
utentes 
envolvidos 

- Número de 
benefidadosi 
usufrutuários do 
canteiro 

educativa  

- Plantar e cuidar das 
plantas aromáticas 

- Realização de sessões 
acerca do uso e d 
beneficias 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 
- Água para 
rega 

- Uma sessão 
mensal ao longo 
de 8 meses do 
ano 

-Departamento 
de Educação - 
Jardim de 
Plantas 
Aromáticas e 
Medicinais da 
CMF 

- Adesão de 10 
...atentes à 
LIttuzação do  

canteiro 

- Participação dos 
utentes 



SOCIOHABITAFUNCHAL - DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Caiendadza ção Parcerias  as 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Vida Bela" 

- Combater o 
isolamento e a solidão 
de pessoas idosas 

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

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

- Número de 
participantes 

- N° de sessões 
realizadas 

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

1 - Carnaval 

2 - Páscoa 

3 - Festa dos Vizinhos 

4- Dia dos Avós 

5-Dia Internacional da 
Terceira Idade 

6-Pão-por-Deus 

7- Natal 

8- Dia Internacional da 
Amizade 

9-Dia Mundial do 
Coração 

- Nove visitas aos 
concelhos da Ilha, 
almoços convívio, 
museus e outros locais 
de interesse público 

- Utentes - Têcnicos da 
SHF 

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

de rua  

- Anual 

- Melhoria dos 
relacionamentos 
F laços afetivos 
 entre moradores 

- Participação 
de 15 utentes 
nas ações 
realizadas no 
Centro de 
 Convido 

- Participação 
de 30 utentes 
nas atividades 
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5 OCIOHAB ITAF UNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Matedais Financeiros 

Saúde 

-Melhorara  
qualidade de vida 
dos 40 utentes do 
centro 

saúde e a 
alimentação 
saudável 

- Dotar 20 Mentes 
com conhecimentos 
para as boas práticas 
na área da saúd e 

-Diminui ção da 
violência tísica e 
verbal na familia em 
50%dos participantes 
nas sessões 

- Número de 
utentes 
participantes 

- Número de 
õ sessões 

realizadas 

- Número de 
sessões de 
discussão em 
grupo 

promovendo a 

 

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

- Utentes i 
Centro 
Comunitário 
do Canto do 
Muro 

- Técnicos da 
SHF 

- APF 
(Associação 
de 
Planeamento 
Familiar); 

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

-Com utador 

- Data show 

- Material de 
papelada 

- Anual 

- Centro de 
Saúde do  
Bom Jesus 

- APF 
(Associação 
de 
planeamento 
familiar) 

- Segurança 
Social 

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

450€ para 
todos os 
projetos 

Área de intervenção - EXPRESSÃO CORPORAL: DANÇA 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações Pop 	ão 
Alvo 

Recursos ecursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

ip-Hop 

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

- Envolver 2D crianças 
e jovens no projeto e 
atua ções em 5 
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; 

- Professor 
de Hip-Hop 

-Equipamento 
de som; 
- Material para 
vestuario 

- Semanal ao 
longo do ano 

- SHF 

- Junta de 
Freguesia de 
Santa Maria 
Maior 

- Percentagem de 
jovens aderentes 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

aço 
átio" 

- Capacitar 15 utentes 
para a conteção de 
refeições equilibradas, 
saudáveis e econômicas 

Objetivos 

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

Metas 
População 

Alvo 

- Utentes 
adultos 

-Alimentos 

Recursos 
Materiais 	Financeiros 

Indicadores 

- Número de 
padidpantes 

- Número de 
refeições 
confecio nadas 

Ações 

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

Humanos 

- Cozinheiro 
e Animadora 

Calendarização 

- Durante 9 
meses com 
inicio em 
Outubro 

Resultados 
Previstos 

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

projeto 

no A 
to" - 
dura 

- Modista 

- Animadora 
- Propordonar a 12 
utentes conhecimentos 
de costura 

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

- Número de 
padidpantes 

- Número de 
sessões 

Costurará mão e 
à máquina, 
reciclagem de 
vestuário  

- Materiais 
diversos 
para a 
costura 
- Máquina 
de costura 

- Direção de 
Serviços de 
Desenvolvi 
mento Rural 
- Divisão 
de 
Fomtação 

Habilitar os 12 
formandos de 
conhecimentos 
de costura - Adultas 

domésticas 

- Janeiro e 
Fevereiro 

- Outubro 2015 
a Fevereiro de 
2016 nta de 

rados - 
icot" 

- Participar na 
construção da(s) 
manta(s) para os 
seniores 
institucionalizados e 
bebes residentes no 
Canto da Muro 

- Ser um cidadão 
participativo 

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

- Número de 
participantes 

- Número de 
quadradas 
tricotados 

- Técnicos da 
SHF 

- Animadora 

- Voluntários 

- Tricotar o máximo 
de quadrados 

- Utentes 
adultos / 
adolescente 

- Lãs 

- Agulhas 
de Tricot 

- Aumento da 
participação na 
cidadania dos 
utentes 

guntas e 
instas" - 
eludo 
ipanhado 

- Aumentar o sucesso 
escolar de 10 crianças e 
jovens que frequentam o 
centro comunitário 

- Melhorar os 
resultados escolares 
em 70% dos alunos 

- Número de 
participantes 

- Número de 
sessões de apoio 

- Técnicos da 
SHF 

- Formadores 

- Voluntários 

Computado 
r 
- Material 
de 
papelaria 

- Junta de 
Freguesia 
de Santa 
Maria Maior 

- Melhoria dos 
resultados 
es colares em 
7O% dos alunos - Apoiar as 

crianças nos TPC 

- Utentes do 
centro 
comunitário 
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„ 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 
iniciativa e 
criatividade 

-Aumentaras  
competências 
relacionais 

- Número de 
utentes a 
participar 

- Número de 
sessões a 
reafizar 

- Realização de 
sessões de leitura 
em voz alta 

- Dramatização de 
contos 

- Realização de 
síntese de textos 

-Criação da 
biblioteca do 
Centro 

- 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  

- Número de 
sessões de 
cinema 

- Realização de 
sessões de cinema 
com a projeção de 
filmes 

- Realização de 
dinâmicas de 
grupo, alusivas à 
temática 
programada 

- Crianças e 
Jovens 

-Técnica da 
SHF 

- Monitora 

9 o 

- 2 sessões por 
mês 

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



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervençao - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
previstos Humanos i 	Materiais Financeiros 

fabetização 
le adultos 

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

- Lecionar ao 
longo do podado 
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 

alunos nos  

- 2 aulas na 
semana 

- Secretaria 
de Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

- CMF - Dep. 
de Viaturas 

- Frequência 
de 12 alunos 
durante o ano 
escolar 

- Certificação 
de 10% de 
alunos 

-Integração  de 
10% dos 
a 
cursos EFA 

isMoterapia 

-Proporcionar de 
o 	unidades port 	.. 
comunicação não- 
verbal 

- Melhorar 
de 

 a 
capacidade 
comunicação de si 
para o outro. 

- Número de 
alunos 

- Sessões 
semanais 

- Construção 
de canções 

- Jogos que 
favorecem a 
sintonização 

- Utentes do 
Centro 
Comunitário 

- 
Formadora 
na área 

- Instrumentos 
musicais 
- Leitor de CD 

- Anual SHF 	-Frequência de 
15 jovens 



SOCIOHAB ITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO  ___. 

 

nr 
L\N 

   

Projeto Objetivos vos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
ri Parceas Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 
Calendarização zaçao 

Animação 
sociocultural 

- Contribuir 
para a 
elevação 
pessoal l dos 87 
utentes 
centro 
promovendo a 
ocupação 
saudável, 

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

- Promover a 
ra intergecional 

idade 
organizando 
em 2015 
eventos em 
todas as 
épocas 
festivas 
(carnaval, 

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 

- Técnicos 
SI-IF 

- Técnicos 
do Instituto 
de 
Emprego 
- 
Estagiário 
- 
Voluntários 

- Materiais 
de 
pra 	lado 
- Materiais 
de artes 
plásticas  

- Transporte 
CMF 

- Anual 

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

-Quebrara  
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 SI-IF 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 lúdica e 

 
- Moradores 
e utentes 
dos centros 

- 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 com visitas aos presépios 
- Organizar passeios, visitas 
culturais, entre outras 
- Comemoração de outros datas 
festivas (dia da criança, dia da 
amizade, entre outras) 



Objetivos Metas Indicadores 

- Número de 
atividades 
realizadas 

- Número de 
crianças / 
jovens 
padidpantes 

- Assiduidade 
das crianças 

- 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 residente 
nos 
Empreendimentos 
de Habitação 
Social 

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

- Proporcionar 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 
Educação Especial 

População 
Alvo Humanos 

Recursos 
Materiais Financeiros Calendadzação Parcerias 

Resultados 
Previstos 

- CMF — Dep. de 
Viaturas 
Dep. de Educação 

- Instituto de 
emprego 

- Juntas de 
Freguesia 

- Criarnar 

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

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

- Estagiários 

- Voluntários 

- Transportes 

- Equipamento 
Desportivo 

- Material de 
papelada 

- Materiais 
artes plásticas 

- Instrumentos 
Musicais 

- Julho. Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- Associações 
Desportivas 

- APD 

- Casa do 
Voluntariado 

- Direção Regional 
de Juventude 

- IA Saúde 

- Direção Regional 
do Ensino Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 36 
cri ancas e jovens 
na s atividades do 
projeto terias 
Grandes' 

SOCIOHASITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO CANTO DO MURO 

r"---  

c\r` 
Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

Ações 

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



SOCIOHABITAFUNCHAL 

CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SÃO GONÇALO 

81 



SOC IOHABITAFUN C HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recurso 
Calendarizacão Parcerias 

previstos  

Resultados 
Humanos Materiais Financeiros 

'Mais saúde 

- Melhorar a 
qualidade de 
vida dos 40 
utentes do cari- 
tro promovendo 
a saúde e a 
alimentação 
saudável 

- Abranger 40 
utentes que 
frequentam o 
Centro Comun i-
tádo 

- Sensibilizar 
todos os senio- 
res para a im- 
portáncia da 
aplicação da 
vacina da gripe 
como forma de 
prevenção da 
doença 

- Prevenir do- 
eriças (obesi- 
Jade, diabetes) 

- Efetuar ques-
tionários no fi- 
nal do projeto 
para a avalia- 
ção do Projeto 

- Número de 
ses- 

 
sões/rastreios 
de saúde, real eados  

- Número de 
partidpantes 
efetivos 

- Número de 

 idosos que 
aplicaram a va 
dna da gripe 

- Realizar sessões informati-
vas/apresentações de Po-
werPoint sobre as problemáti-
cas de saúde relacionadas 
com o idoso: abordando os 
seguintes temas: 
- Doenças na terceira idade 
tendo por base a prevenção 
para a saúde: 
- Higiene pessoal; 
- Alimentação saudável; 
- O isolamento/solidão: 

- Efetuar rastreios de saúde e 
aplicação de vacinas; 
- Realização de diagnõslico 
de saúde pela enfermaria do 
Centro de Saúde: 

- Realização de jogos perla- 
gógicos e didáticos sobre as 
temáticas apresentadas; 
- Realização de jogos de es- 
[imolação cognitiva e de coo- 
centração; 

- Atendimento dos seniores e 
encaminhamento das situa-
ções problemáticas: 

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

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

- Encaminhar os utentes para 
a aplicação da vacina da gri-
pe; 

- Realização de um questio-
nário para avaliar o Projeto 

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

- Equipa de 
Enfermagem 
do Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 

- Tecnices da 
SHF 

Material 
nfomlativo 

Computado 

Data show 

450€ para 
todos os 
projetos 

- Janeiro  a De- 
zembro 

- Sessões quiri- 
zenais (anual) 

_ sendo  

Regional 
de Saúde - 
Centro de 
Saúde do 
Bom Jesus 

- Abra nger 100% 
dos utentes no 
Projeto evitando 
assim e recurso 
ao Centro de 
Saúde Bom Je-
sus (consulta de 
Errei-tria em g 	) 
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5 OCIOHABITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - DESPORTO 

Projeto tivos Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
 previstos Humanos Materiais Financeiros 

"Desporto 
Senior" 

Hip Hop 

-Melhorara  
qualidade de 
vida de 20 
utentes do 
Centra Comuni- 
tàrio, Aromo- 
vendo a saúde 
e bem-estar. 
através da pra- 
f ica  desportiva 

- Estimular o 
gosto pela dan- 
ça e aiativida- 
de 

- Abranger 20 
utentes que 
frequentam o 
Centra Comuni-
Orlo 

- Sensibilizar 
todos os senio- 
res para a im- 
portância da 

ctividade fisi- actividade 
ca 

- Prevenir do-
enças 

- Trabalhar a 
atrofia museu- 
lar 

- Efetuar ues- q 
fiai-lerias no fi-
nal do projeto 
para a avalia- 

et ção do Projeto 

- Envolver o 
maior número 
de crianças que 
frequentam o 
Centro Comuni-
tarjo 

- Número de 
ses- 
sõesirastreios 
efectuados 

- Número de par- 
fidpantes efeti- 
vos 

- Avaliação dos 
resultados °Mi-
dos nos rastreios 
realizados pelo 
Professor 

- Realização de exercícios 
adaptados às necessidades 
da grupo, 

- Realização de rastreios de 
saúde (avaliação do indice 
de massa corpórea) 

- Realização de caminhadas 
para combater o sedenta- 
n

,
smo; 

Realização de um questio- 
nan.o para avaliar o Projeto 

Sessões de "dança criati-
vá: 

- pequenos workshops ten- 
do por base as diferentes 
modalidades da dança 

-  valorização da dança como 
forma de actividade física  

-Sessões de Hip Hop 

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

- Crianças e jo- 
vens 

Professor de 
Educação Fí- 
sita e Monitor 
de Hip Hop 

- Monitor de 
Hip Hop 

-Material 
Desportivo 

450€ para 
todos os 
projetos 

- Janeiro a De-
zembro 

Abranger 50% 
dos utentes no 
Projeto 



S OCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção — FORMAÇÃO 

IVN 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
alvo 

Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

"A cozinha da 
Avó" 

 Cdatl- 
va" 

-Promovera  
culinária eco- 
nómica através 
do reaprovei- 
lamento de so- 
tiras alimenta- 
res Valorizando 
asa  trdições e 
os sabores e 

entes d do 12 
envolven

entro 

- Fomentar o 
trabalho em 
equipa 

- Promover a 
redclagem de 
roupas e adi- 
gos decorativos 

utentes  

- Realizar 40 
sessões teóri- 
co-prâticas de
culinária eco- 
nómica ao 
Icngo do ano 

Melhorar as 
relações M- 
erpessoais 

entre os ulmo- 
es 

Melhorar a 
ntera- 
ção/cooperaç 
ão entre os 
elementos 

- Recuperar 
roupas anli- 
gas e artigos 
decorativos 

i da 

- N° de sessões 
realizadas 

- N° de partici- 
pentes efecti- 

Realizar sessões sobre 
a importância da "pou-
pança e reutilização das 
obras" na cozinha 

- Realização de refeições 
econômicas e saudáveis 

Recolha de receitas ara 

- Realização de um livro 
de receitas das "receitas 

avó" 

Realização de vários 
Wodishops: 

1. Higiene/segurança 
2. Utilização das Facas 

e Tabuas 
3. Saladas e entradas 
4. Sopas e cremes 
5. Massas/Arroz 
6. Peixes e Carnes 
7. Ovos 
8. Receitas 
9. Conservação dos ali-

mentos 
10. Receitas saudáveis 

1. Reutilização das "so-
bras" 

- Realização de visitas de 
estudo a locais de inte-
resse ao projeto Escola 
Hoteleira, Fábrica Insular 
e lima 

Sessões de costura 

- Utentes seniores 
do Centro Coreu- 
nitário de S. Gon-
çalo 

-Técnicos da 
SHF 

- Monitor com 
formação nesta 
área 

- Outras insfitui-
95es 

- Outros Centros 
Comunitários 

-Monitora com 
formação na 
área da costura 

- Material 
Informativo 

- Computador 

- Data show 

nos  

- Sessões sema-
nais (anual) 

- Poupança de 
recursos finan-
ceires por parte 
dos utentes di-
min vindo as 
des pesas ao
nivel da alimen-
taçno. 

- Conclusão do 
prol elo por par-
te el e 100% dos 
utentes com n l-
veis safisfató- 

- Recuperação 
de roupa e arti-
coa decorativos
gransformação) 



  

SOCIO HABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

   

  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
Recursos 

Parcerias Resultados 
Previstos 

População 
alvo umanos Materiais Humanos  Financeiros 

Alfabetização 
de adultos 

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

- Lecionar ao 
longo do período 
escolar 
2016/2017 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 realiza-
das 

Número de 
certificados 

- Realização 
de 2 aulas 
Semanais de 
2 horas cada 

- Realização 
de visitas de 
estudo 

2 aulas na  

Utentes do 
Centro 
Comunitário 

-Autocarro  

Professor 
do Ensino 
Básico 

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

semana 

- Secretaria de 
Educação 

- Instituto de 
Segurança 
Social 

CMF - Dee_ de 
Viaturas 

- Frequência 
de 1 2 alunos 
durante o ano 
escolar 

- Certificação 
de 1 0% de 
alunos e inte-
graça° nos 
cursos EFA 



SOCIO HABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

Projeto Objetivos Metas Indicadores  Ações População 
alvo 

Recursos 

Calendarização Parcerias 
Resultados 
previstos Humanos Materiais Financeiros 

-Sair da 
Gaveta..." 

- Fomentar a in- 
ergeracionalidade 
(convívio entre 
crianças e senio- 
res) e o envelhe- 
cimento ativo com 
a realização de 
afividades com 
rianças e senio- crianças 

res 

- Aquisição de 
competências a 
nivel cognitivo 

 (desenvolvimen- 
o da memória) e 

ao nível da mobi- 
idade 

- Número de 
ações realiza- 
das 

Número de 
utentes que 
participam no 
Projeto 

- Efetuar intercâmbios 
com Jardins-de-infanda 
e Escolas do Ensino 
Básico 

 
basco da freguesia 

Conceber pequenos 
contos infantis e ame- 
senta 	 as ão às aian çç 

- Efetuar jogos pede» 
picos e didáticos 

- Utentes seniores 
do Centro Comuni- 
lado de S. Gonçalo 
e Crianças dos In- 
fanfados e Escola 
Básica de Gon- a 
çalo 

Técnicos da 
SHF 

Educadoras 
dos Infantários 
e Professoras 
de Ensino Bà- 
sito da Escola 
Básica de S. 
 Gonçalo 

- Material 

-Computador Computador 
-Data show 
- Livros 

1 vez por se-
mana durante o 
ano 

- Infantários 

- Escolas do 
Ensino Básico 

-publicação do 
conto realizado pe-
los utentes 

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

Sentir o 
Teatro" 

- Desenvolver ca-
paddades de 15 
seniores, premo- 
vendo a expres-
são e a socializa- 
ção através da ar- 
te de representa- 

çã° u 

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

Aquisição de 
competências ao 

Wel cognitivo (cies 
 

da memória) e 
de preSence em 

- Número de 
participante 

- Número de 
sessões ao 
longo do ano 

- Apresentar uma peça 
de teatro criada e en-
saiada pelo grupo 

- Realizar workshops 
sobre a importância do 
teatro 

Realizar jogos e diria- 
micas de grupo sobre o 
teatro 

Realização de sessões 
de ioga e relaxamento 

Participação na serra-
a do Teatro 

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

-Técnicos da 
SHF 

- Vestuário 

- Material di-
ciática 

- Anual 

- Apresentação ria 
b truta de uma dra-
matiza 	pelo gru- 
po 



SOCIOHABITAFLINCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

r\ \á-PI\ 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizaç Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Animação 
sociocultural 

- Contribuir para 
a elevação pes- 
soai dos 40 ulen- 
tes do Centro 
Comunitário, 
promovendo a 
ocupação saudá- 
vel, lúdica e cul- 
tural ao longo do 
ano, desenvol- 
vendo competén- 
das pessoais e 
social, aumen- 
tendo a autoesfi- 
ma e diminuindo 
o isolamento e a 
solidão 

- Promover 
a intergera- 
cionalidade, 
organizando 
eventos em 
todas as 
épocas fes- 
buas (cor- 
naval, san- 
tos popula- 
res, férias, 
dia dos vizt
nhos, entre 
outros) 

- N° de atoo- 
tos a partici- 
par 

- Número de 
eventos reali- 
zelos 

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 

- Moradores 
e utentes do 
centro co- 
munitário 

- Técnicos 
da SHF 
- Técnicos 
do Instituto 
de Empre 
go 
- Estagiá- 
rio 
-  Voluntá- 
rios 

- Materiais 
de papeia- 
ria 

de artes 
plásticas 
- Transpor- 
te CMF 

- Anual 

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

—Quebrar o 
. 
isolamento 
e t solidão de 
todos os 
utentes do 

— Participa-
cão de 80% 
dos utentes 
nos eventos 
realizados 

Santos Populares: 

- Confeção dos fatos e acessó-
rios pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo António e em 
outras festas (Santa Cruz, Pen- 
toada, Zona Velha, São Gonçalo, 
Ribeira Brava, Estreito de Cárna- 
ra de Lobos, Alamos, Machico, 
Ponta Delgada e Hotéis) 

- Organização da Missa do Ido- 
so, no âmbito das comemora- 
cães do Dia Internacional da 3° 
Idade 

- Participação na Feira das Von- 
fades 

Natal: 
- Participação em diversos con- 
cursos, nomeadamente no con- 
curso de presépios da ADCF e 
do Departamento de Educação 
da CMF 
- Convívios nos Centros Comuni-
tários 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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PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

 

    

  

CENTRO COMUNITÁRIO DE S. GONÇALO 

'ejeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizaçâo Parcerias 

Resultados 
Humanos Materiais Financeiros 

férias 
rondes 

- Ocupar 30 crian-
ças e jovens no 
período de férias 
escolares, de for-
ma lúdica, formati-
va e saudável 

- Prevenir compor-
¡amenos de risco, 
fomentando a in- 
dusão social 

- Educar para a 
saúde com 

o forma de pre 
venção 

- Organizar ativi-
dades ligadas as 
diversas áreas: 

- Desporto 
-Artes plásticas 
- Educação para 
a saúde 
- Lúdicas 

'Diminuição do 
n° de crianças as 

ues a si entreg 
próprias erou 
sem o cupação 
durante o período 
de férias 

- Envolver 	i o ma- 
or n° de crianças 
residentes nos 
Empreendimen- 
tos de Habitação 
Social 

- Número de ati- 
vidades realiza- 
das 

- Número de cri- 
an 	s I ça 	jovens 
participantes 

- Assiduidade das 
crianças 

-A -Atividades: 
- Desportivas 

pressão 
plástica 

- Expressão 
Musical e dra- 
má tica 
- Sociocultural 
- Lúdicas 
- Educação para 
a S aúde 
- Educação para 
a cidadania 
- Educação 
Ambiental 

- Crianças e 
Jovens, msi- 
dentes nos 
Empreendi- 
mentos de 

bi Habita 	So- 
ciai 

- Crianças e 
J Jovens da 
Comunidade 

- Ex - 
- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos do 
Instituto de 
Emprego 

 - Estagiários 

- Voluntários 

- CMF — Dep.  

artes plasti- 
COS. 

- Instrumen-
tos Musicais os uscais 
- Transpor-
tes 
- Equipa- 
mento Das- 
oortivo 
' 
-Material de 
papelaria 

Especial  

-Materiais  

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

onal do Ensino  

de Viaturas 
Dep. de Educa-
ção 
- Instituto de 
emprego 
- Juntas de Fre-
guesia 

Criamar 
- Associaçõe s 
Desportivas 
- APD 
- Casa do Vo- 
luntariado 
- Direção Regi- 
onal de Juven- 
turfe 
- IA Saúde 
- Direção Regi- 

- Escolas Pro-
fissionais 
- Empresas 
Privadas 
- Associação de 
Planeamento 
Familiar 

Previstos 

- Ocupar 30 
: crianças e j o-
vens nas ativi-
dadas do arc-
jato "Férias 
Grandes" 

lérias 
alusivas 

- Proporcionar fé- 
rias às crianças 
com necessidades 
educativas, acom- 
panhadas pelo 
Ensino Especial no 
âmbito do projeto 
'Férias Grandes" 

- Socialização e 
i ntegração das 
crianças 

- Integração de 
crianças encami- 
nhad 
E ducaasçpela ão Espe- 
cial 
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OCIOHABITAFUNC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 
Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO — CULTU RAL  

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

L 
Humanos Materiais 

... 

 	Recursos 
 

Calendarização Parcerias Restütaclos 

Pintura 
Criativa 

-Promovera 
criatividade 
individual e 
coletiva nas 
utentes que 
frequentam 
este projeto 
como forma de 
inclusão social 

- Realização de 
1 sessão por 
semana de 
pintura criativa 

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

- Número de 
participantes 

- Assiduidade 
nas sessões 

- Número de 
peças pintada 

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

- Exposições dos 
trabalhos elaborado 
pelas formandas 

- Crianças 

- Jovens 

- Adultos 

- Seniores 

- Animadora 

-Coordenadora 

Financeiros Previstos 

- Tintas 

- Pinceis 
- Tecidos 

- Materiais para 
aplicar a tinta 

- 1 vez por 
semana 

- ASCAJ 

- Junta de 
freguesia de 
São Gonçalo 

- 50% dos 
desfina taiios do 
projeto adoto ram 
competências na 
área da pintura 
criativa 

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

Sopa 
:omunitária 

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

- Realização de 
urna sopa 
comunitária por 
semana 

- Número de 
participantes 

- Realização de 
sessões: 
-"Hábitos de vida 
saudáveis" 
- tomo rentailikzar os 
produtos honicolas" 

- Criança 
jovens. 
adultos e 
tardias 

ormand 
 

-Animadora 

-Cd oorenadora 

- Formadoras 

Convidadas 

- Utensílios de 
cozinha 
- Sementes 

450€ para 
todos os 
projetos 

- Semanalmente 

- Confecionar uma 
sopa comunit 
1x or semana

aria 
 p 

para 20 utentes 

- Criação ue um 
livro de receitas 

o 	do com
projet nome o no final do 

- 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 
hortas a pomar  

- Efetuar trocas 
Comunitárias de 
produtos cultivados, 
entre os moradores 

ano  

- Moradores 
que 
cultivam as 
hortas 

- 50% dos 
moradores 
procedam a troca 
de produtos 

Animação 
de Rua 

- Promover a 
ocupação de 
tempos imas  

de crianças e 
jovens 
desempregado 

s de s através 
atividades no 
âmbito da 
animação de 
rua 

- Inserção de 10 
jovens 
desempregados 
residentes no 
palheiro ferreiro 

- Particip ação 
de 10 crianças 
no projeto 

- Número de 
partidpantes 

- Número de 
atividades 
desenvolvidas 

- Número de 
atuações 
realizadas 

- Sessões de 
balonismo 

- Sessões de pinturas 
faciais 

- Sessões de animação 
de rua 

- Sessões de 
realização de sketches 
humorísticos 

- Crianças e 
jovens 
desempreg 
mios 

Animadora 

Professora 

Coordenadora 

- Formadoras 

- Convidadas 

- Balões de 
modelar 
Kits de pinturas 
faciais 

- Fatos de 
animação de 
rua 

- Máquina de 
costura 

- Semanalmente 

- Junta de 
freguesia de 
São Gonçalo 

- ASCAJ 

- 50% das ala raças 
e jovens adquiram 
competências no 
âmbito das artes 
circenses 

- Realização dee 3 
animações por ano 



S OCI O HAB ITAFU NCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Parcerias Resultados 

Previstos Humanos Materiais Financeiros 
Calendarização 

Animação 
Soclocukural 

- Contribuir para 
o elevação 
pessoal dos 50 
utentes do 
projeto 
promovendo a 
ocupação 
saudável, lúdica 
e cultural ao 
longo do ano 
desenvolvendo 
competências e 
aumentando a 
autoesfima 

intergeracionalid 
ade 
organizando em 
2015 eventos 
em todas as 
épocas festivas 
(carnaval, 
santos 
Populares, 
ferias, dia dos . 
vizinhos, entre 
outros) 

- NP de utentes 
a participar 

- Número de 
evento 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 

-Promovera -Promovera 

- Moradores 
e utentes dos 
centros  

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

Voluntários 

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

- Escolas  

- Anual 

- Instituições 
públicas e 

- CMF 
- Direção 
Regional do 
Ambiente 
- ADCF 
- ASA 
- APD 
- CRIAMAR 
- Juntas de 
Freguesias 
- Casa do 
Voluntariado 

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 todos os centros (cerca de 
200utentes) 
- Confeção dos fatos e acessórios 
pelos utentes 
- Participação no concurso de 
marchas de Santo Antônio 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 rldade 

- 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 
- ConvMos 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) 



SOCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO/EMPREGABILIDADE 

Projeto Objetivos Metas indicadore Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendariza 	o Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

Reforço 
Pedagógico 

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

- 30% Dos 
benefidádos 
deste projetos 
adquiram 
competências 
no âmbito da 
leitura e da 
escrita 

- Número de 
participantes 

- Resultados 
escolares 

- Número de 
certificados no 
projeto de 
alfabetização 
de adultos 

- Apoiar na 
realização dos Tpc  

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

- Crianças, 
jovens e adultos 

- Animadora 

- Professora e 
coordenadora 

- Formadoras 
convidadas 

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

neste pro  

3x por semana 

- DTIM 

- Centro de 
Emprego da 
Madeira 

- Segurança 
Social da 
Madeira 

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

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

Poças 
elaboradas 

- Realiza 
de sessõ

ção 
 es: 

-Introdução 
costura 
criativa' 
- tomo 
utilizar a 
máquina de 
costura' 

Crianças, 
jovens e Adultos  

- Animadora e 
coordenadora 

- Formadora 
Destacada 

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

r costura 
- Tecidos 
- Unhas 
- Agulhas 

- Bimensal 
Cursos com 
duração de 40 h 

- DTIM 

- ASCAJ 

- Junta de 
Freguesia de 
São Gonçalo 

- 
menos 2
Confecão de pelo 

acessórios por 
parte dos 
formandos 

- Realização de 
uma 	M:Pção E 	osi 
dos trabalhos das 
formando& 

CID - Centro 
de inclusão 

Di 	ital g 

- Utilizaras 
competências 
necessárias 
para usar o 
computador e 
navegar na 
intemet, com 
autonomia. 

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

- Que os 12 
utentes que 
frequentam 
este projeto 
sejam capazes 
de utilizar 
Ferramentas de 
texto, criação 
de correio 
eletrônico 

- Número de 
participantes 

- Número de 
competências 
adquiridas em 
termos de 
informática 

- Windows. 
Word, Internet 
e Correio 
Eletrônico 

- CD trabalhos 
escolares 

- CiD tempos 
livres  

Crianças, 
jovens adultos 

- Animadora e 
coordenadora 

-Formadora 
Destacada 

- Computadores 
- Folhas 
- Tinteiros 
- Impressora 

 - Diariamente DTIM 

- Emissão de 20 
certificados DCB 
anualmente 

-Participação de 
50destinatários 

 n 



S OCI O HAB ITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Recursos  

Humanos 	Materiais 	Financeiros 	 P revistos 
Projeto 	Objetivos 	Metas 	Indicadores 	Ações 	População 	 Calendadzação 	Parcerias 	Resultados 

Alvo  

- Promover a 	que não 

- Lecionar ao 
longo do 
perlado 
escolar 
2016/2017 
alunos adultos 

assíduos 

- Integração de 
10% de alunos 
nos cursos 
EFA 

aprendizagem 	possuem 1° 	- Número de 	Uma vez por 
da leitura e da 	ciclo do ensino 	alunos 	semana às 	 Data Show 	 - Secretaria de 
escrita em 12 	bàsico

-Papel 	 Segurançaa Certificar 10% 	Certificação de 	 Comunitário 	 feira de manhã 	Social 	- Certificação de 
de alunos com 	40% dos 	- Número de 	- Realizar 6 	 Coordenadora 	- Material de 	 10% de alunos e 
o 4 ano 	alunos 	certificados 	visitas de 	 papelaria 	 integração nos 

inscritos e 	 estudo 	 - Autocarro 	 -CMF- Dep 	anos EFA de Viaturas 

- Frequência de 12 



  

S OCI OHAB ITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

Área de intervenção - ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Projeto - "FÉRIAS GRANDES" 

 

   

  

Projeto Objetivos Metas Indicadores re Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendanzação Parcerias 

R esultado 
Previstos

s 
 Humanos Materiais Financeiros 

"Férias 
Grandes" 

- Ocupar 30 crianças 
e jovens no penado 

 

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 
saúda 

- 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 
afividades 
realizadas 

- Número de 
crianças/jovens   
padicipantes 

- Assiduidade das 
crianças 

- Organizar 
Atividades: 
- Desportivas 
- Expressão 
Plástica 

- Expressão 
Musical e 
dramática 
Sociocultural 
- 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 

- Julho, Agosto 
e Setembro 
(Férias 
Escolares) 

- CMF — Dep. 
de Viaturas 
Dep. de 
Educação 

- Instituto de 
empregoemprego 

- Juntas de 
Freguesia 

-Crismar  

- Associações 
Desportivas 

- APD 

- Casa do 
Voluntariado 

- Direção 
Regional de 
Juventude 

- IA Saúde 

- Direção 
Regional do 
 Ensino 
Especial 

- Escolas 
Profissionais 

- Empresas 
Privadas 

- Associação 
de 
Planeamento 
Familiar 

- Ocupar 30 
danças 

projeto 	

e jovens 
nas atividades do 

Terias 
Grandes' 

Férias 
Inclusivas 

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

- Socialização e 
integração das 
afianças 

- Incluir 2 crianças 
encaminhadas pela 
Educação Especial 
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OCIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

Projeto — "HORTAS SOCIAIS" 

Área de intervenção - AMBIENTE 
ur,7-(Cr" 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo Recursos 
Parceria Resultados 

previstos Humanos Materiais Financeiros Calendarlzação 

"Hortas 
Sociais" 

- Contribuir 
para o 
sustento de 59 
famílias 
beneficiárias 
das hortas 

- Construção 
de novas 
hortas nos 
bairros dos 
Viveiros e 
Qu Quinta Falcão 

- Que 168 
familias 
sejam 
beneficiários 
diretos dos 
produtos das 
hortas 

- Número de 
(amiba a 
aderir ao 
projeto 

- Número de 
hortas 
atdbuldas 

-Número de 
participantes 
em formações 
nesta área 

- Número de 
familias 
participantes 
no concurso 
Funchal, 
Cidade 
Florida"  

- Realização ações de 
limpeza, organização e 
manutenção dos 
espaços 

- Construção de 
217abdgos" 

- Construção de 
pequenos acessos ás 
hortas 

- Realização de Aças 
de Formação aos 
moradores sobre 
agricultura biolõgica 

- Assinatura de 
Contratos e 
Regulamentos de uso 
dos espaços 

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

- Aplicação de um 
questionário 

Famílias dos 
Conjuntos 
Habitacionais: 

- Palheiro 
Ferreiro 

- Quinta Josefina 

- Pico dos 
Barcelos 

- Quinta Falcão I 

- Quinta Falcão II 

- Canto do Muro 

- Várzea 

- Romeiras 

- Moradores 

- Têcnicos da 
C.MF 

- SHF 

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

300€ - Anual 

- Secretaria 
Regional do 
Ambiente 

- C.M.F.: 
- Departamento 
de salubridade 
- Departamento 
de Educação 
- Departamento 
de Ambiente 

- Maior 
autossustentabibdade 
das (amibas 
abrangidas e 
contribuir para uma 
alimentação mais 
saudável das familias 

- Manter as 168 
hortas existentes 

-4 inquilinos 
benefidarem de 
prêmios nos 
concursos 
promovidos pelo 
Município 

- Fortalecimento dos 
laços e de relações 
de vizinhança 

-Promovera 
requarificação 
dos terrenos 
baldios 
integrados nos 
empreendimen 
tos de 
Habitação 
Social 
envolvendo os 
moradores na 
manutenção 
das áreas 
verdes 

- Transformar 
a quase 
totalidade 
dos terrenos 
baldios em 
hortas 

- Atingir os 90% cla 
área baldia ocupada 
com hartas sociais 
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30 CIOHABITAFUNCHAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

GESTÃO DOS CONDOMÍNIOS 

Ações 	População Alvo 
Humanos  

Recursos  
Materiais Financeiros Calendarizaçâo Parcerias 

Resultados 
Previstos 

o dos 

ilmentos 

Ilação 

tal 

- Aumentar a os-

responsabilização 

dos moradores dos 

1229 fogos na 

manutenção dos 

espaços comuns. 

promovendo boas 

relações de 

vizinhança e no 

cumprimento das 

suas obrigações 

Contratuais 

- 70% dos 

moradores 

participem nas 

ações do projeto 

- Passar para 8% 

os 

incumprimentos 

das rendas 

socais 

- Melhorar em 

80% a limpeza e 

a manutenção 

dos blocos e 

áreas comuns 

dos 

empreendimentos 

- Número de 

moradores 

participantes 

- Número de 

reuniões 

- Numero 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 

- Atingir os 

90% das áreas 

verdes 

envolventes 

cuidadas pelos 

moradores 

- Atingir as 

70% das áreas 

comuns 

interiores 

mantidas e 

cuidadas pelos 

moradores 

- Inquilinos dos 

empreendimentos 

sociais 

- Técnicas que 

efetuam a gestão 

sodal dos 

empreendimentos 

Papel 

- Canetas 

- Data-show 

- Computador 

- Impressora 

- Anual 

- PEP 

- Centro de 

Mediação 

Familiar 
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Área de intervenção - DESPORTO 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações 
População 

Alvo 
Recursos 

Calendarização Parcerias Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiro 

Ano 
Desportivo 

- Fomentar 
desportiva a práticaiva nas varias 
faixas etárias, 
melhorando a 
condição física. 
promovendo a saúde 
e o bem-estar dos 
moradores dos 
Complexos 
Habitacionais do 
Municiai° 

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

- Realização de 
aulas de 

. 
hdrognastica para 
80 utentes 

-C riação de equipas 
de futebol de rua (16 
jovens) 

- Número de 
aulas realizadas 

- Número de 
participantes nas 
aulas 

- Realização (2 
vezes por 
semana) de: 
- Ginástica 
- Caminhadas 
- Aulas de 
Hidroginástica 
-Despodos 
variados com 
bola nos 5 
pordespodivo 
(4x/semana) 

- Jovens, 
adultos e 
idosos 

- Técnico de 
desporto 
SHF 

- Monitor de 
Capoeira 

Estagiários 
de desporto 
EM 

- Parceiros 

de Mesa  

- Pranchas 

- Esparguetes 

- Tapetes 

-Bolas 

300E Para 
lodos os 
projetos 

- Anual 

- Divisão de Desporto 
da C.M.F. 

- Juntas de Freguesia:  
São Gonçalo, Sta. M. 
Maior, Sto. António e 
São Maninho 

- IHM 

- DRJD - Direção 
Regional de 
Juventude e desporto 

- ADCF - Assodação 
de Desenvolvimento 
Comunitáno do 
Funchal 

- Associação 
Portuguesa 
Deficientes - Madeira 

- APD-Madeira 

- Clube Naval do 
Funchal 

- Associação Regional 
de Canoagem da 
Madeira 

-Associação 
"Desporto Para 

- Associação de Ténis 

-Associa ção Regional 
de Badminton 

- Chamar 

- Participação 
de 50% dos 
utentes 

Férias 
Grandes 

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

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

- Realização de uma 
atividade conjunta 
entre todas as 
crianças dos centros 

rios urna comunitários 
vez por semana 

- Desenvolver 
semanalmente 
diversas atividades 
desportivas nos 
polidespodivos dos 
empreendimentos 
no âmbito da 
capoeira e deporto 
com bota. 

- 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 ma, 
torneio regular 

- Canoagem 
- Capoeira 
- Karting 

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

- Crianças 
Jovens 
 Utentes dos 
centros 

Todos'  

- Material de 
desporto 

- Autocarro 

-Materiais 
diversos 

- Prêmios/ 
Medalhas 

- Julho a 
Setembro 

- Participação 
de 80% de 
crianças/ 
jovens nas 
atividades 
desenvolvidas 
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Área de intervenção - EXPRESSÃO MUSICAL 
1,5  -\17,A,(7\ 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População 
Alvo 

Recursos 
Calendarizaçã 

o 

,-- 

Local de 
Implementaçã 

o 

Parcerias 

- 

Resultados 
Previstos Humanos Material Financeiro 

a 

Aprendizagem de 
Instrumentos Musical 

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

- Desenvolver/ 
Trabalhar 
através da 
Música as 

pessoais, 
sociais e 
cognitivas 

-Estimulara  
gosto pela 
música 
através da 
aprendizagem
de um 

tr insumento 
musical no 
decorrer do 
ano 

Aprendizage 
m de algumas 
peças 
Musicais 

- Promover o 
contacto e 
interação dos 
conhecimento 
s musicais 
adquiridos 

com a 
comunidade 

- Untar a 
música como 
ferramenta de 
trabalho de 
competências 
e de Inclusão 

Soda' 

C -Criação de 
repertórios 
para atuações 
diversas 
(Hotels, 
Anatais. 
F Festas de 

, 
Cariz Soda " 
Festas 
Tematica 
etc.) 	

s, 

Números de 
utentes que 
frequentam 
as aulas 

_ 
Número de 

inscrições 
que 
transitam de 
ano 

- Número de 
interessados 
em 
frequentar 
as aulas 
pela primeira 
vez 

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

_ Número 

parlidpaçõe 
si atuações 
em eventos 
ao bago do 
ano 

- Número de 

gruPos 
criados 

- Envolver 10 
jovens que 
frequentam 
o MuslCi@de 
rm situação 
de 
absentismo 
escolar 

- 
Realização 
de aulas 
Individuais 
semanais 

Realiza ção 
de 
fonações 
técnicas 

- Atuações 
pontuais 
em eventos 
musicais 

Realização 
de aulas d e 
Gamo, 
quinzenais 

- Todos os 
Utentes - 
Crianças; 
Jovens; 
Adultos que 
frequentam 
os Centros 
Comunitário 
s da SHF: 
- 

i Músca@arl 
e 
- Palheiro 
Ferreiro 
- Nanar 
Quinta 
Falcão 
- Canto do 
Muro 
- Quinta 
Josefina 
- São 
Gonçalo 
- Pico d 
Barcelos 

os 

s Musicais:  
- Viola  

- Técnicos 
da SHF 

Instrumento 

- Viola 
Baixo 
- Flautas 

Cavaquinho 
- Rojão 
- Draguinha 
- Acordeão 
- órgão 

Instrumento 
s de 
Percussão 
(bateria 
elétrica, 
bateria 
acústica, 
diversas 
tarolas, 
bombos, 
pandeiros. 
etc.) 
- Material 
diverso 
para a 
construção 
de 
instrumento 
s 
- Jogos 
- Material 
Didático 

ri - Material 
Reciclado 
- Material 
de 
Desgaste 
(Palhetas, 
cordas, 
cabos 
diversos, 
entre 
outros) 
- Leitor de 
CD'S 
- Sistema 

400E 
Para todos 

os 
projedos 

- Semanal ao 
longo de todo o 
ano 

- Centros 
Comunitários 
da SHF 

- Antigas 
instalações do 
Matadouro 

- Gabinete de 
Expressão 
Musical e 
Dramática 

- Serviço Regional 
da 
Toxicodependênci 
a 

- Associação 
Sócio Cultural 
Alternativas 

Jovens (ASCAJ) 

- Projeto 
Capacitar 

- Associação 
Só cio Cultura l 
Alternativas 
Jovens (ASCAJ) 

- CRIAMAR 

- Câmara 
Municipal do 
Funchal 

- Centro de Saúde 
de Santo António 

-Pai rticipação! 
atuação em eventos 
ao longo do ano nas 
datas festivas: 
(Carnaval, sdnaval, Feira do 
Livro, Dia da 
Mus ida, Dia do 
Idos o Dia Mundial 
da Criança, Natal, 
Feira das Vontades, 
entre outras) 

-Aquisição de 
competências 
bus i cais a vários 
rivais 
(elementar/avançai 
ai consoante o nivel 
que cada aluno 
fies/ venta por parte 
de todos alunos 

- Participação de 
80T. dos jovens 
neste projeto 

Grupo Coral 

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

- Desenvo lver/ 
Trabalhar 
através da 
Música as 
competências 
pessoais, 
sociais e 
cognitivas 

-Preparação reparação 
para atuações 
em eventos dos 
mais variados 
tipos/ estilos de 
Música 
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Área de intervenção - EXPRESSÃO PLÁSTICA 

População 
Alvo 

Ações Recursos 

Humano Materiais Fina noa' 
ros 

Calendarização Parrudas 
Resultados Pre- 

vistos 

- Decorre ao 
longo do ano 

- Janeiro a 
Março 

Março a Junho 

- Abril a Junho 

- Utentes de 
todos os Cen 
aos SHF 

- 80% dos utentes 
obtenham apti-
dões e competên-
das no âmbito das 
artes. 

- conduz a uma 
maior consciência 
da herança de vá-
rias civilizações e 
a uma melhor 
apreciação e pre-
servação danam-
reza (mar; céu; ...) 

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

- Número de ati-
vidades realiza-
das 

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

- Qualidade de 
trabalhos efectu-
ados 

- Número de de-
mostrapes de 
agrado pelos tra-
balhos realiza- 

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

- Desenvolver tra-
balhos de molda-
gem 

- Realizar pinturas 
(canções e locais 
com a temática na-
tureza e locais tons-
ficas, levar a refle-
xão sobre o desen-
volvimento a partir 
destes princípios)  
- Organização, pre-
paração e monta-
gem de exposições 
retrospectiva com 
trabalhos de ex-
pressão plástica  

- Técnicos da 
SHF 

- Voluntários 

- Técnicos de 
Artes Plástica 
da SHF 

- Animadores 

- Técnicos da 
SHF 
- Animadores 

Papel 
Tinteiros 
Impressões 
Prémios 
Lápis 
Papel 

- Esponjas 
- Gessos 
- Biscuit 
- Plasticina 
- Barro 
- Fimo 
- Pasta de açú-
car 
- Papel 
- Colas 

Tecidos 
Tinta 
Pineis 
Papel químico 
Paletas 

- Gesso acrílico 
- Tintas 
- Metais 

Colas  

- Museus 

- Casas da 
Cultura 

Galerias 

- ASA 

- Departamentos 
da C. M.E. 

- Casa da Cul-
tura de Santana 

- Aquisição de 
competências 
sociais, culturais 
no ãmbito das 
artes 

- - Trabalhos 
para os próprios 
ou para ofertas 

- Trabalhos para 
os próprios ou 
para ofertas 

- pequenas ex-
posições sobre 
a ter-nade& nos 
centros aderen-
tes 

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

la vendo as suas capacida-
des e à Inserção na vida 
ativa. 

Comemorar o Ano Inter-
nacional do turismo sus-
tentável para o desenvol-
vimento". 

450E para 
todos os 
projetos 

- Técnicos da 
SHF 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Esferovites 
- Materiais reci-
clados 
- Tecidos 
- Tintas 
- Esponjas 

- Pa rtidpação de 
foliões no desfile 
e festa de carna-
val 

- Adereços de Car-
naval - Janeiro e Feve 

reiro 
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- Adereços das 
marchaspopulares 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Tecidos 
- Esponjas 
- Unhas 
- Colas 
- EVA 

- Abril a Junho 

- pa rficipação de 
marchantes nos 
desfiles e testas 
dos Santos Po-
pula res 

- Fotografia 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

- Máquina foto-
gráfica 
- Impressora 
- Tinteiros 

- Internet 
- Papel 

- Computador 
- Pen 

- Janeiro a De- 
zembro 

 - Registo e divul-
gaçao das agvi-
dadss. 

- Execuçâo de tinta 
sustentável e pin- 
tura de jogo no pa- 
vimento exterior 

_ Participantes 
no Projeto 
'Férias Gran- 
des 

Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 
- Animadores 
- Voluntários 

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

- Junho a Selem-
bro 

-Cri ação dos 
seus próprios jo-
gos 

- Realização de 
"Jogos com arte" 

(afividades que vi- 
sem desenvolver 
competências socê 
ais e técnicas). 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

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

- Junho a Selem- 
bro 

- Momentos de 
alegria 
_Assimilação 
dos valores hu-
manos 
- Ag ILIIS100 de 
competências 
comi cas 

- Trabalhos com pa-
pel de jornal 

(atividades que vi-
sem desenvolver 
competências soci- 
ais e técnicas). 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

d -Animadores 

- Voluntários 

- Papel 
- Colas 
- Tesouras 
- Tintas 
-  Viodiene 

- Junho a Selem- 
bro 

- Ag Liisição de 
competências 
tecni cas 
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- Decoração para 
festas de aniversà- 
no 

- Partidpantes 
no Projeto 
'Férias Gran-
des" 

- Tesouras  

- Papel 
- Colas 

- Tintas 
- Pinceis 
- Lápis 

- Junho a Setem- 
bro 

- Organização de 
u ma ambiente co-
mernorativo 

- Desenhos para 
colorir 

- Fotocópias 
- Tintas 
- Fincais 
- Lápis 

• Desenvolver 
motricidade fina 
e ocupação dos 
tempos livres de 
macieira rela-
rada. 

- Participação no 
evento "24 horas 
RD" 

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

Outubro - DRJD 

- Realização de 
vinhetas para 
elaboração de 
una banda de-
sentada 
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- Elaboração de tra-
balhos para venda 
na feira das vonta-
des 

- Vidros 
- Tecidos 
- Colas 
- Tintas 
- Farinhas 
- Açúcar 

- Outubro e No-
vembro 

- Casa do Volun-
tário 

- Venda de pro-
dutos elaborados 
pelos utentes 

Elaboração de tra-
balhos para a expo-
sição "Feira das 
Vontades" no centro 
comercial la 

- Telas 
- Tintas 
- Pinceis 

Outubro e No-
vembro 

Casa do Voluntá 
rio 

Participação na 
exposição 

- Papel 
-Fria-cola 
- Telas 
- Tintas - pin-
cais 
- Papel de foto-
grafia 
- Revelador 
- Fixador 
- Elásticos 

- Participação no 
concurso Presépio 

- Utentes de 
todos os Cen-
tros SHF 

- Técnicos da 
SHF 
- Animadores 

- Novembro 
e 
Dezembro 

Realização de 
presépios em to-
dos os Centros 
Comunitários 

- Executar peças 
alusivas a datas 
festivas (aniversá-
rios, Dia da WS, 
Dia do Pai, Dia da 
Amizade. entre ou-
tros 

- Técnicos da 
SHF 

- Cartolinas 
- Colas 
- Papel ceda 

- Utentes de 
todos os Cen-
tros SHF 

-Atividades 
Pontuais 

-Participação 
dos utentes nas 
atividades de-
senvolvidas 

- Pinceis 

- Técnicos de 
Artes Plásticas 
da SHF 

- Animadores 

- Voluntários 

- Utentes 

- Elaboração de de-
coração Natalícia 

- Adiar 
Quinta Falcão 

- Fita-cola pintor 
- Tintas aerificas 
- Pinceis 

- Dezembro -Preparação de 
um ambiente na-
talício. 



SOCIOHABITAFUNCHAL 

DANÇAS URBANAS 



  

S OCIO HABITAFU NC HAL 
PLANO DE ACTIVIDADES 2017 

   

  

Danças Urbanas 

Projeto Objetivos Metas Indicadores Ações População Alvo Recursos 
Calendarização Parcerias 

Resultados 
Previstos Humanos Materiais Financeiros 

lanças Urbanas - 

Inclusão pela 

Dança 

- Promover a 

inclusão social e 

prevenção de 

comportamentos 

de risco, em 

crianças e jovens 

residentes nos 

empreendimentos 

habitacionais do 

Município do 

Funchal através do 

desenvolvimento 

de atividades na 

área de expressão 

corporal, 

nomeadamente a 

dança e o hip-hop 

-Promovera  

ocupação das 

crianças e jovens, 

de uma forma 

saudável e 

formativa, 

dotando-os de 

competências 

pessoais e 

sociais. 

- Número de 

crianças e 

jovens 

inscritos 

- Número de 

aulas 

realizadas 

num ano 

- Número de 

atuações 

públicas 

aula semanal em 
 

- Realizar uma 

cada Centro 

Comunitário, 

- Atuações 

públicas e 

concursos de 

dança 

-Realização de 

um Encontro de 

Hip-Hop 

-Participação 

num concurso em 

Almada 

-Intercámbios 

com jovens de 

Lisboa 

- Crianças e 

jovens 

- 1 Monitor de 

hip-bop; 

- Técnicos da 

SHF 

- Equipamento 

/vestuário; 

- Equipamento 

de Som; 

- Material de 

desgaste. 

- Anual 

- Instituições 

públicas e 

privados: 

- CMF 

- ADCF 

- APD 

- CRIAMAR 

- Juntas de 

Freguesia 

-Casado   

Voluntariado 

- Escolas 

Profissionais 

- Instituto de 

Emprego 

- Frequência 

de 100 

crianças e 

jovens dos 

empreend imen 

tos de 

habitação 

social da CMF 



SOCIOHABITAFUNCHAL 

MAPA RESUMO DE CONSUMÍVEIS 

PROJECTO/ESPAÇO CUSTOS 

Oficina Solidária 1000 € 

Loja Social 300 E 

Clube de Emprego 300 E 

Oficina de Música 400 € 

Desporto 300 E 

Artes Plásticas 450 E 

Atelier da Qta. Falcão 450 E 

Centro Musica@arte 450 E 

Centro Comunitário das Cruzes 150 E 

Centro Comunitário da Qta. Josefina 450 E 

Centro Comunitário do Cto. Muro 450 € 

Centro Comunitário de São Gonçalo 450 E 

Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro 450 € 

Centro Comunitário do Pico dos Barcelos 450 E 

Ambiente/Hortas/Pomar 300E 

TOTAL 6.350 € 
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