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CESPA
IMPACTOS DA ATIVIDADE
“Caros amigos,
É com muita alegria que vos dirijo a palavra em nome desta Instituição a que presido enquanto responsável da
paróquia da Abóboda.”
Neste documento, queremos dar conta de tudo o que tem vindo a ser realizado por esta Instituição de modo
a que nos (re)conheçam naquilo que fazemos e quais os impactos que essas atividades têm tido na nossa
Comunidade.
É preciso lembrar que tudo aquilo que se concretizou foi conseguido com o apoio de muita gente e
instituições a que é imperioso agradecer. Aqui fica, por isso o nosso obrigado.
Padre Miguel Ribeiro
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RELATÓRIO
DA
ATIVIDADE
Em que se pretende
dar conta do que tem
vindo a ser
concretizado pela
Instituição CESPA,
devolvendo à
Comunidade em

ÁREA EDUCATIVA

informação

RESPOSTA SOCIAL CRECHE

quantitativa o

Destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3
anos de idade, distribuídas por três salas: Sala Verde – 4 aos 12 meses; Sala
Rosa – 12 meses à aquisição da marcha; Sala Azul - aquisição de marcha aos

conhecimento sobre

3 anos. Tem capacidade para 42 crianças.

atividades, sobre o

nós, sobre as nossas

concretizado,

deixando implícito
o muito que ainda
queremos fazer

RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR
Destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos de
idade, distribuídas por duas salas: Sala Laranja e Sala Amarela. Tem
capacidade para 50 crianças

em prol da
Comunidade em
que nos inserimos
Padre Miguel Ribeiro
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RESPOSTA SOCIAL CATL
O Centro de Atividades de Tempos Livres - CATL funciona na EB1 de Talaíde em período letivo e não
letivo. Tem capacidade para 48 crianças.

AEC – Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular
Acordo de Colaboração entre o CESPA, Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro e Câmara Municipal de
Cascais, que implementa na EB1 de Talaíde as seguintes atividades: Musica, Atividade Física e Desportiva,
Dança e Expressão Plástica. Parceria que proporciona atividades a 96 crianças.

ÁREA EDUCATIVA
4%
6%
Sala Verde
8%

Sala Rosa
Sala Azul

41%

Sala Laranja

10%

Sala Amarela
CATL

11%

AEC
20%

ÁREA SÉNIOR
RESPOSTA SOCIAL CENTRO DE CONVÍVIO
O centro de convívio é um espaço de
promoção do envelhecimento ativo e
saudável, que integra pessoas com mais de
65 anos ou que estejam reformadas. Tem
capacidade para 30 utentes.

ÁREA SÉNIOR - Centro de
Convívio

7%

Homens
Senhoras

93%
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ÁREA SOCIAL
GABINETE SOCIAL
O Gabinete Social tem como principais objetivos, integrar e promover a inclusão social das famílias, a
prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica. Atende 105 utentes.

PROTOCOLOS
Farmácias do Concelho de Cascais (em parceria com a Câmara Municipal de Cascais):
Este projeto pretende apoiar famílias residentes no Concelho de Cascais, em situação de carência económica
através da comparticipação na compra de medicamentos comparticipados e na dispensa de cuidados
farmacêuticos. Tem 14 utentes.

Cascais mais Solidário (em parceria com a Câmara Municipal de Cascais):
Este projeto pretende apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, no apoio ao pagamento
de prestações pecuniárias pontuais. O apoio pode ser dado para pagar na totalidade ou parte de despesas,
como a luz, água, gás, passe de transportes, entre outras, de valor mais reduzido. Tem 36 utentes.

Melhor Saúde no Concelho (em parceria com a Câmara Municipal de Cascais):
Este projeto tem como finalidade contribuir para a qualidade de vida dos munícipes idosos e/ou dependentes
com fracos recursos económicos, que padeçam de doença crónica/incontinência, através da facilitação, do
acesso a fraldas enquanto produto de uso diário e de desgaste rápido. Tem 10 utentes.

MERCEARIA SOCIAL – A NOSSA MERCEARIA
A Mercearia Social insere-se numa linha de projetos de inovação social que visa prover às necessidades
fundamentais de pessoas em situação económica difícil, através de novas estratégias de abordagem e
intervenção que se prende com uma forma inovadora de distribuição de géneros alimentares (provenientes
do nosso parceiro Banco Alimentar contra a fome e de doações de outras entidades privadas) aos nossos
utentes. Atende 251 utentes.

CANTINA SOCIAL (em parceria com o Instituto de Segurança Social):
O CESPA integra o Programa de Emergência Alimentar, integrado na rede solidária das Cantinas Sociais, com
o objetivo de garantir às pessoas e/ou famílias em maior situação de vulnerabilidade social, o acesso a
refeições diárias gratuitas. A nossa Instituição tem atualmente protocolo para 37 refeições diárias. Sendo que,
neste momento, distribui 34 refeições diárias, sete dias por semana, apoiando assim 12 famílias. Tem 34
utentes.
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8%

ÁREA SOCIAL
23%

Gabinete Social
Farmácias do concelho
de Cascais

3%

Cascais Mais Solidário
8%
56%

Melhor Saúde no
Concelho

2%

Psicologia Clínica na Escola (em parceria com a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana)
O CESPA, em parceria com a JFSDR, desenvolve o Projeto “Psicologia Clínica na Escola” nas escolas da
Freguesia. Com intervenção na área da saúde mental, pretende-se prevenir, minimizar e caracterizar todos os
sintomas associados a esta problemática. Este Projeto contempla as valências clínicas de avaliação psicológica,
aconselhamento parental e supervisão a professores. Número de utentes no ano letivo 2015-2016: 23

Caracterização dos Utentes
9%
EB1 SDR

48%
43%

EB1 Talaíde
Pe. Agostinho Silva

Avaliação

Intervenções - 106

18%

22%

Sessões - 352

60%

Horas Formação/Supervisão Clínica 132
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ÁREA DO EMPREGO
GIP – Gabinete de Inserção Profissional (em parceria com o IEFP):
O CESPA, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP, PT) tem em
funcionamento desde 2009 dois Gabinetes de Inserção Profissional (GIP), pólo em Talaíde e pólo na
Abóboda.
O seu principal objetivo é apoiar os jovens e adultos desempregados, na definição ou desenvolvimento do
seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em articulação com o IEFP, PT (Centros de
Emprego e Formação Profissional) e empresas. Tem 2113 utentes.

GIP

48%

Homens

52%

Senhoras

Em resumo, podemos concluir pelo registo do apoio a um total de 2852 utentes – distribuídos de acordo
com o quadro abaixo –, com o trabalho de 29 colaboradores diretos, 6 voluntários, 7 professores
contratados e 2 profissionais parceiros (o que em termos médios significa cerca de 64 utentes por
colaborador) que, nas suas diversas funções, são responsáveis pelos números alcançados e sem os quais não
poderíamos, de todo, produzi-los. É-lhes, por isso, devido uma palavra de agradecimento.
ATIVIDADE
CRECHE
PRÉ-ESCOLAR
CATL
AEC
CENTRO DE CONVÍVIO
GABINETE SOCIAL
PROTOCOLO FARMÁCIAS
PROTOCOLO SOLIDÁRIO
PROTOCOLO MELHOR SAÚDE
MERCEARIA SOCIAL
CANTINA SOCIAL
PSICOLOGIA NA ESCOLA
GIP
TOTAL DE UTENTES

IMPACTO EM
NÚMEROS
42
50
48
96
30
105
14
36
10
251
34
23
2113
2852
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COMPLEXO SOCIAL DA ABÓBODA

O futuro equipamento do Centro Social da Paróquia de Nª Sª da Conceição de Abóboda, localizado na Abóboda,
proporcionará aos jovens, famílias e idosos as seguintes respostas:
Centro de Dia terá como objetivo a promoção do envelhecimento ativo e o aumento da qualidade de vida do
idoso, evitando o seu isolamento, colocando-o em contacto com o exterior, integrando-o activamente na
sociedade e assegurando lhe a satisfação das suas necessidades.
Serviço de Apoio Domiciliário - SAD contribuirá para uma resposta mais alargada e adequada às situações de
maior vulnerabilidade física e psíquica da população dependente, possibilitando, a um mínimo de 70 Clientes, a
prestação de cuidados a nível do tratamento de roupa, higiene pessoal, higiene habitacional, confecção e
distribuição de refeições, cedência de ajudas técnicas, entre outros serviços.
Centro de Juventude propõe a organização de oficinas pedagógicas, em diversas áreas, contribuindo assim para
a definição de projetos de vida. Procurar-se-á que os jovens cresçam cultural e espiritualmente em são
convívio. Este espaço, mais destinado a atividades culturais, cumprirá dois objetivos, um de guarda e recolha
das tradições, e outro de maior integração social e de desenvolvimento dos valores pessoais.
Banco Alimentar permitirá reforçar e centralizar a prestação deste apoio, através de uma resposta qualificada e
dignificadora para todos aqueles que a ela recorrem. Para tal, estão previstas áreas de armazenamento,
distribuição de alimentos para as famílias que apresentem uma situação de vulnerabilidade.
Igreja representará um espaço de culto religioso, onde ficarão dignamente situados o Altar, o lugar da Palavra e
da Reserva Eucarística, bem como o Batistério. O grande espaço será o lugar da Assembleia Cristã, uma nave
ampla, airosa mas discreta. Estes serão privilegiadamente os espaços da proclamação da Palavra de Deus e da
confecção dos Sacramentos - como os Batismos, Casamentos e Festas.
O Complexo é uma realidade acarinhada pelos homens e querida por Deus, concluir esta obra é um mandato
para quantos têm o sentido da solidariedade e querem ver esta comunidade com um novo sentido e um novo
rumo.
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ÁREA DO CULTO
Capela de Talaíde

Estrada de Talaíde, largo da Igreja, Talaíde.
2785-734 São Domingos de Rana.
Telefone: 214 210 527
Telemóvel: 961 523 498
geral@cespa.org.pt

Contactos
Direção Técnica: Laura Côrte-Real - laura.corte.real@cespa.org.pt
Coordenadora Pedagógica: Ana Carina Pais - carina.pais@cespa.org.pt
Gabinete de Inserção Profissional: Carlos Maciel - carlos.maciel@cespa.org.pt
Gabinete Social: Inês Braz - ines.braz@cespa.org.pt
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