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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório pretende transmitir os objetivos atingidos, o grau de realização dos programas/
parcerias e as atividades desenvolvidas durante o ano de 2015.
Foi ainda num contexto social, económico e financeiro de grande instabilidade, com um número cada vez
maior de pessoas e famílias a necessitar de ajuda por parte do Centro de Bem Estar Social de Marinhais
que o Plano de Atividades 2015 foi concebido. Conscientes destas dificuldades, e pretendendo a
melhoria contínua dos nossos serviços e da comunidade, fixamos os nossos objetivos nas seguintes
áreas:

1) Pessoas;
2) Investimento, Desenvolvimento e Inovação;
3) Imagem, Cooperação e Parcerias;
4) Organização e Gestão.
É nosso objetivo fulcral promover o bem estar individual e comunitário e conseguir melhorar as
condições de vida de quem nos procura e acredita no nosso trabalho. No entanto existem dificuldades e
constrangimentos que por vezes nos dificultam a concretização dos projetos e atividades previstas.
Com isto antes de passar à descrição do Relatório, o Centro de Bem Estar Social de Marinhais expressa
o seu agradecimento a todos os que generosamente continuam a acreditar no nosso trabalho e a ajudar
para que os nossos projetos e sonhos sejam alcançáveis.
Este Projeto está estruturado e representado pela seguinte forma:
✓

Primeira parte – descrição e objetivos da Instituição bem como a apresentação das respostas
sociais existentes.

✓

Segunda parte – constituição dos órgãos sociais.

✓

Terceira parte – enumeração das atividades planeadas para as respostas sociais e as atividades
abertas à comunidade.

✓

Quarta parte – dar a conhecer os recursos humanos e informar sobre as parcerias previstas e
estabelecidas como as previstas e não estabelecidas.

✓

Quinta parte – divulgação, distribuição em aprovação do presente relatório de atividades.
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2. INSTITUIÇÃO
2.1.

APRESENTAÇÃO

Designação: Centro de Bem Estar Social de Marinhais
Morada: Rua de Macau, nº 75, 2125-153 Marinhais
Telefone: 263 595 553
E-mail: geral@cbesmarinhais.pt
Site: www.cbesmarinhais.pt
NIF: 501 350 098

O Centro de Bem Estar Social de Marinhais tem como centro do seu trabalho o bem estar da população
de Marinhais, em particular, e do Concelho de Salvaterra de Magos, em geral, mantendo atividades
destinadas às crianças, aos idosos e à comunidade.
A nossa MISSÃO: Melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade.
A nossa VISÃO: Promover a coesão social proporcionando oportunidades, segurança, assistência e
dignidade a todos os nossos utentes: crianças, idosos e famílias desfavorecidas.
Os nossos VALORES:
✓

Ética: Desenvolver a nossa atividade de forma responsável, leal, cooperante, com práticas
equitativas e assegurando a confidencialidade dos dados e dos processos, gerando a confiança
dos nossos Colaboradores, Clientes, Famílias e Comunidade.

✓

Respeito: Reconhecer e valorizar os direitos e deveres dos Clientes, Famílias e Colaboradores,
agindo em conformidade.

✓

Rigor: Analisar e implementar as soluções mais adequadas a cada um dos nossos Clientes com
total respeito pela sua individualidade.

✓

Responsabilidade: Decidir e atuar em conformidade com a Visão, Missão e Valores da
Instituição. A responsabilidade diz respeito a todos, sendo inerente às funções de cada um, num
contexto de trabalho em Equipa.

✓

Solidariedade: Atender às necessidades de proteção dos Clientes, Famílias e da Comunidade,
auxiliando nos momentos difíceis, refletindo um espírito de partilha e disponibilidade.

✓

Transparência: Administrar com rigor e honestidade as nossas atividades de modo a que as práticas,
decisões e funcionamento sejam comunicadas de forma clara e precisa.

✓

Qualidade: Promover a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços e garantir a eficácia
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do Sistema de Gestão da Qualidade.

A nossa POLITICA DE QUALIDADE:
➢ Garantir uma prestação de serviços competente de maneira a combater as necessidades dos
idosos, dos dependentes, das crianças e respetivas famílias, dos jovens, bem como, da
comunidade em geral.
➢ Empenhar-se no trabalho de equipa e no respeito pela responsabilidade e contribuição
individual, motivando a participação de todos, organizando e implementando ações que
contribuam para a melhoria da qualidade.
➢ Promover uma parceria contínua com outros agentes e Instituições locais, regionais e nacionais,
de forma a prestar serviços sociais e comunitários à comunidade que servimos.

2.2.

RESPOSTAS SOCIAIS

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário/Serviço de Apoio Domiciliário Alargado
Nos serviços de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário/ Apoio Domiciliário Alargado, durante o ano de
2015 conseguimos que fossem sempre ocupadas as capacidades máximas destas respostas sociais,
ultrapassando, por vezes, o número do Acordo Protocolado.
Centro de Dia – 60 clientes
Apoio Domiciliário – 30 clientes
Apoio Domiciliário Alargado – 10 clientes

Creche, Jardim de Infância e CATL
A Creche dispõe de 3 salas: berçário, sala de 1 ano e sala de 2 anos, com capacidade 45 crianças de
acordo com a Segurança Social mas com capacidade total para 60 crianças.
O Jardim de Infância mantém o acordo para 37 crianças, nas salas de 3/ 4 anos e de 5/ 6 anos, mas
tem capacidade para 50 crianças.
O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) tem protocolado capacidade para 12 crianças com
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos e/ ou que frequentem o 1º ciclo ou o 2º ciclo.

Resposta Social

Nº Crianças Acordo

Creche

45

Nº Efetivos a 31
Dezembro
38

Pré-Escolar

37

35

5

CATL

12

10

3. CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 2015

Assembleia Geral
Presidente: Joaquim Jesus Santos
1º Secretário: Olga Isabel Santos Coimbra
2º Secretário: António Fernando dos Santos Casimiro

Direção
Presidente: Joaquim Marinheiro Leal Adão
Vice-Presidente: José Luís Coelho Pinheiro
Secretário: Joaquim António Correia Cardoso
Tesoureiro: José Gabriel de Almeida Marques
Vogal: João António Santos Silva

Conselho Fiscal
Presidente: José João Leal Gregório
Vogal: Carminda das Neves Cartém dos Santos
Vogal: Maria Amália Gregório da Silva Nunes

Direção Técnica: Lúcia Maria Batista David Pereira Moura

Direção Pedagógica: Cândida Marina Pinto de Castro Penteado
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4. ATIVIDADES
4.1.

PLANO DE ATIVIDADES 2015

O Plano de Atividades pretende ser uma base de orientação para os utentes e técnicos, onde se
encontra definido os dias comemorativos durante o ano e os dias em que terão atividades específicas.
Este último ano foi celebrado com as seguintes atividades:

Mês

Comemoração

Localização

Atividade

Janeiro

Dia de Reis

CBESM

Expressão Plástica

Fevereiro

Carnaval

CBESM

Baile e Concurso de Máscaras

Abril

Idosos Seguros - GNR

CBESM

Sessão de Sensibilização

Passeio a Fátima

Fátima

Atividade Religiosa

Peregrinos no Centro de Dia

CBESM

Recessão de Peregrino

Santos Populares

CBESM

Arraial: Sardinhas e Baile

Visita Biblioteca

Salvaterra de
Magos - Biblioteca

Atividade Cognitiva: Leitura

Julho

Piquenique

Valada

Atividade Lúdica

Setembro

Passeio Cultural

Praia da Torre e
Museu dos Coches
em Lisboa

Praia da Torre e Museu dos
Coches em Lisboa

Dia do Idoso

CBESM

Atividade Inter-geracional –
manhã na Mãe Galinha Cantigas
Tradicionais e tarde no Centro de
Dia com ginástica

Exposição de trabalhos
manuais

Junta de Freguesia
Marinhais

Exposição de trabalhos manuais

Dia de S. Martinho – Magusto

CBESM

Lanche com castanhas, água-pé e
batata-doce.

Época Natal

CBESM

Participação na decoração.

Exposição de trabalhos
manuais

Junta de Freguesia
Marinhais

Exposição de trabalhos manuais

Festa de Natal CBESM

CBESM

Baile de Natal e Entrega de
Presentes

Maio

Junho

Outubro

Novembro

Dezembro
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Festa de Natal Idosos da
Freguesia

4.2.

Comissão de
Festas

Baile/
Lanche de Natal

ATIVIDADES CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO/SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO ALARGADO

Continuando com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área da Animação Cultural, no ano de
2015 prosseguimos com a realização das atividades que dão especial atenção às áreas físicas, motoras,
intelectuais e cognitivas dos utentes. Foram feitas várias atividades através da expressão oral e corporal,
de expressão plástica, atividades lúdicas, promoção da vida diária e atividades religiosas e sociais.
Para além das atividades planeadas semanalmente durante todo o ano, o Centro de Bem Estar Social de
Marinhais promove atividades intergeracionais entre o Centro de Dia e a Mãe Galinha. Sempre que
possível são realizadas atividades entre os mais novos e os mais velhos, tais como o Carnaval, o Dia da
Família, a Páscoa, o Natal e visitas entre os dois edifícios. Sentimos ser cada vez mais importante unir
estas duas gerações em prol do benefício da interação e bem estar de ambos.
Salientamos a dificuldade que tivemos em manter estas atividades, devido à ausência da Animadora
Cultural, e agradecemos a todos os colaboradores o empenho e dedicação que mostraram para manter
os nossos utentes ativos. Agradecemos, igualmente, o apoio da Camara Municipal de Salvaterra de
Magos que ao promover o Desporto Sénior disponibiliza um professor que uma vez por semana se
desloca à nossa Instituição para aulas de psicomotricidade.
As fotografias abaixo expostas comprovam a realização das atividades propostas.
Atividade de Expressão Plástica, Pintura, Ginástica, Bingo, Religiosas – Anual

Atividades de Intergeracionalidade Centro de Dia e Mãe Galinha – Anual
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Dia dos Reis - Janeiro

Carnaval: Baile e Concurso de Máscaras no Centro de Dia - Fevereiro

Visita da GNR – Abril

9

Recessão de Peregrinos no Centro de Dia – Maio

Passeio a Fátima – Maio

Arraial dos Santos Populares – Junho

10

Visita Biblioteca Municipal Salvaterra de Magos – Junho

Piquenique em Valada – Julho

Passeio à Praia da Torre e ao Museu Nacional dos Coches – Setembro

11

Exposição Junta de Freguesia Marinhais e Câmara Municipal Salvaterra de Magos – Outubro e
Dezembro

Dia Internacional do Idoso – Outubro

Festa de Natal CBESM e Comissão Festas – Dezembro
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4.3.

ATIVIDADES DE CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA E CATL

O Projeto Curricular 2014/2015 da Creche, Jardim de Infância Mãe Galinha e CATL “Crescer no
Campo…o antes e o agora” permitiu desenvolver o Projeto Educativo da Instituição em articulação com
os projetos curriculares de grupo numa inter-relação e colaboração constante e efetiva entre os vários
intervenientes e parceiros no processo educativo.
Na Creche, Jardim de Infância Mãe Galinha e CATL todas as atividades, pedagógicas e
sociopedagógicas, assumem um grande papel no desenvolvimento do processo educativo, numa
dinâmica constante e intencional cujo principal objetivo é a educação integral no seu todo.
Do Plano Anual 2014/2015 salientamos as seguintes atividades programadas e realizadas:
•

Atividades Interação com a família;

•

Atividades de parceria com a Comunidade (Câmara Municipal de Salvaterra de Magos; Junta
de Freguesia de Marinhais; Agrupamento de Escolas de Marinhais; Associações);

•

Atividades Intergeracionais (Baile de Carnaval, Canções de Natal, Pascoa, Dia da Família);

•

Atividades Conjuntas;

•

Atividades Extracurriculares;

•

Atividades de Verão;

•

Passeios.

Outras das atividades desenvolvidas foram:

Atividades Extracurriculares – Psicomotricidade/ Inglês/ Musica
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Semana da Laranja – 3 de Janeiro

Dia de Reis – Janeiro

Hora do Conto – Biblioteca da Camara Municipal

Carnaval “Brincar no Campo”: Participação no Desfile pela Vila e Festa durante a tarde –
Fevereiro

14

Intercambio Jardim da Fonte de Vale de Santarém/ Jardim de Infância Mãe Galinha – Fevereiro e
Junho

Articulação com o 1º Ciclo – Março

Dia do Pai – Março

Horta Biológica: Projeto Mini-Espantalhos – 21 de Março
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Páscoa – Abril

Passeio ao Cantar de Galo “Quinta do Zacarias” – Abril

“Batidos Saudáveis” (Atividades Inter-geracional – Promoção de uma Alimentação Saudável) –
Abril

Dia da Mãe – Maio

16

Dia da Família “Cinema em Família” – 15 de Maio

Dia da Criança – 1 de Junho

Piqueniques/Piscinas/Passeios ao Parque e à Comunidade – Julho

Festa de Final de Ano “Conta-me como foi…” – 25 de Julho

17

Passeio de Finalistas “Badoca Park” – Julho

Teatro dos Planetas – Setembro

Teatro o Nabo Gigante – 16 de Outubro

Visita à AVIPLANTA – 17 de Outubro

18

São Martinho no Campo – Novembro

Dia do Pijama – 20 de Novembro

Árvore de Natal em Família – Dezembro

Festa de Natal “O Natal de Antes… e o Agora” – Dezembro
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4.4.

ATIVIDADES ABERTAS À COMUNIDADE

No decorrer de 2015, foram realizadas atividades culturais e recreativas, dirigidas à comunidade em
geral, com o intuito de aproximar a Instituição da comunidade bem como dar a conhecer o trabalho
desenvolvido. Algumas dessas atividades permitem angariar pequenas contribuições monetárias que
são usadas em prol da Instituição.
Abaixo colocamos as fotografias respeitantes a cada atividade.

Feira de Artesanato e Produtos Regionais 2015 em Salvaterra de Magos - Março

Caminhada Mãe Galinha – Junho

Tasquinhas de Verão - Agosto
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Exposição do Atelier “Retalhos no Tempo” – Setembro

IV Noite de Fados - Outubro

21

Pequenas Vendas CBESM
Vendas de artesanato, Bingo de Natal, Rifas de artesanato, Banca no Intermarché de Marinhais,
Calendários, Venda de castanhas, Vendas de bolachinhas, entre outras.

Outras Iniciativas de Angariação

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

5.1.

RECURSOS HUMANOS

Centro de Dia
No ano de 2015, a Instituição dispunha dos seguintes colaboradores:
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Quadro
Diretora de Serviços
Educadora Social
Animadora Sociocultural
Socióloga
Enfermeira
Escriturária Principal
Escriturária de 1ª
Cozinheira Chefe
Cozinheira de 3ª
Ajudante de Cozinha
Ajudante de Refeitório
Encarregado Serviços Gerais
Ajudante de Ação Direta
Ajudante de Lavandaria
Lavadeira
TOTAL

Contrato a Termo
Técnica de Marketing
Ajudante de Cozinha
TOTAL

Número
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
3
1
24

Número
1
2
3

Equipa RSI
A Equipa de RSI dispõe dos seguintes colaboradores:

Equipa de RSI
Psicólogas
Assistente Social
Ajudantes de Ação Direta de 2ª
TOTAL

Número
2
1
3
6

Mãe Galinha
A Mãe Galinha dispõe dos seguintes colaboradores:

Quadro
Diretora Pedagógica
Educadores de Infância
Ajudantes de Ação Educativa de 1ª
Ajudante de Cozinha
TOTAL

Número
1
4
13
1
19

Avença
23

O Centro de Bem Estar Social de Marinhais conta com 4 profissionais através de avença, sendo eles um
médico, um contabilista, uma advogada, uma jardineira e uma nutricionista.

Instituto de Emprego e Formação Profissional
A Instituição continuou em 2015 a desenvolver um estreito trabalho de parceria com o IEFP, continuando
a ser entidade enquadradora de vários projetos co-financiados.

Tipo de Contrato

2014/ 2015

2015/ 2016

CEI

4

1

TOTAL
5

CEI +

5

7

12

Estágio

0

0

0

Estágio Emprego

3

2

5

Empresa de Inserção

10

0

10

✓

1

1

CEAEE
Medida Estímulo

1

5

6

Estágio Reativar

0

1

1

Contrato Emprego Inserção (CEI): Programa para desempregados a receber subsídio de
desemprego. Por estarem integrados neste programa recebem mais 20% do valor do subsídio
mais alimentação, com a duração máxima de 1 ano.

✓

Contrato Emprego Inserção +(CEI+): Programa destinado exclusivamente a beneficiários do
Rendimento Social de Inserção. Os beneficiários inseridos neste programa recebem o valor do
IAS, em 2014 no valor de 419,22€, mais alimentação, com duração máxima de 1 ano. Este valor
é deduzido ao montante recebido pelo agregado familiar do RSI.

✓

Empresa de Inserção: Este programa que funcionava desde 2005, na área da cozinha e
lavandaria, inserindo em mercado de trabalho desempregados de longa duração/beneficiários de
RSI, teve o seu fim em 2015. Durante 2015 estiveram ao abrigo deste projeto 10 beneficiários,
que ao longo do ano foi terminando.

✓

Programa de Emprego e Apoio à Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade –
Contrato de Emprego Apoiado em Entidades Empregadoras (CEAEE): visa proporcionar às
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pessoas com deficiência e incapacidade, o exercício de uma atividade profissional e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua
integração, sempre que possível, em regime normal de trabalho.

6. PARCERIAS
6.1.

SERVIÇOS E PARCERIAS

Cantina Social
A Cantina Social do Centro de Bem Estar Social de Marinhais está a funcionar desde Novembro de
2012, em 31 de Dezembro de 2015 fornecia diariamente 100 refeições a famílias carenciadas. No
entanto, é de destacar que em determinados meses este número aumentou, tendo atingido as 133
refeições diárias extra.

Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção (RSI)
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela Instituição, desde o início da medida Rendimento
Mínimo Garantido, a atual Equipa Multidisciplinar de Rendimento Social de Inserção que acompanha as
famílias beneficiárias de todo o Concelho de Salvaterra de Magos, durante este ano acompanhou 140
processos abrangendo 310 pessoas, registando um decréscimo de 20 processos em relação aos
protocolados.

Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados (FEAC)
A Instituição continuou a participar em 2015, como entidade mediadora e beneficiária, no Fundo Europeu
de Auxílio aos Carenciados (FEAC), anteriormente designado de Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados (PCAAC), realizando a distribuição de alimentos a 160 agregados familiares,
que correspondem a 377 pessoas da freguesia de Marinhais.
Banco de Bens Doados
Durante este ano continuámos a receber diversos tipos de produtos não alimentares (produtos de
higiene pessoal, habitacional, entre outros) do Banco de Bens Doados, os quais são distribuídos pelas
famílias mais carenciadas da comunidade ou para uso da Instituição.

Banco Alimentar
O Centro de Bem-Estar Social de Marinhais enquanto parceiro do Banco Alimentar contra a fome, à
semelhança dos anos anteriores, participou nas campanhas semestrais de recolha de alimentos e no
seu transporte para o Banco Alimentar de Santarém. Como entidade beneficiária recebemos
mensalmente um cabaz de alimentos variáveis para consumo da Instituição ou noutros casos este cabaz
é distribuído pelas pessoas mais necessitadas.
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Cabazes Familiares
No decorrer do ano 2015, a Instituição preparou e distribuiu, a famílias carenciadas do concelho de
Salvaterra de Magos, 157 cabazes alimentares, a 77 agregados familiares.
Para a composição destes cabazes utilizamos produtos provenientes do Banco Alimentar contra a fome,
do Banco de Bens Doados e/ ou da própria Instituição, em situações necessárias são dados bens
perecíveis como, carne, peixe, entre outros.

Projeto Saúde +
No ano de 2015 a Instituição continuou a proporcionar serviços na área da saúde, com o
acompanhamento médico três vezes por semana na Instituição e os serviços de enfermagem a tempo
inteiro.

Acordo de Cedência de Alimentação
Na sequência da contratação, pela Câmara de Salvaterra de Magos, de médicos para os Postos de
Saúde do Concelho, foi-nos solicitado a colaboração no fornecimento diário de refeições à médica
colocada no Posto de Saúde de Marinhais, desde Abril de 2014.
Protocolo com Direção Geral de Alimentação e Veterinária
Em Outubro de 2013 foi celebrado o referido Protocolo que prevê a cedência de produtos agrícolas e
hortícolas produzidos no Núcleo de Ensaios e Controlo do Escaroupim para proveito do Centro de Bem
Estar Social de Marinhais ou distribuição de carater gratuito.
Devido às dificuldades que tivemos em escoar parte dos alimentos fornecemos à Santa Casa da
Misericórdia de Salvaterra de Magos 80kg de melancia e 100kg de tomate.

Doações
1ª

Curgete
26

Melão
161

Meloa
47

Melancia
60

2ª

79

68

126

157

3ª

15

29

166

4ª

80

5ª

126

6ª

129

TOTAL/
KG

26 KG

255 KG

115 KG

550 KG

Morango
30

30 KG

Tomate
180

503 KG

Outras Doações Alimentares
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A Instituição recebeu durante o ano vários donativos alimentares por parte da comunidade, como por
exemplo: laranjas, ovos, alfaces, couves, curgetes, feijão-verde, chuchu, batata, batata-doce, limões,
espinafres, coentros, melão, tomate, pepino, pimentos, pêra rocha, abóbora, clementinas, nabiças. A
empresa Fruticenouras deu pêssegos, alperces e batatas. Salientamos, ainda, que durante todo o ano
as cenouras consumidas nesta Instituição, média de 5 kg/dia, são doadas pela empresa Jorge Caseiro,
Lda.
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
No decorrer do ano de 2015, foram efetuados os serviços de apresentações quinzenais, procura ofertas
de emprego, sessões de divulgação e esclarecimento e encaminhamento para colocação em ofertas,
segundo os objetivos contratualizados com o IEFP. De referir que o protocolo com o IEFP para este
Gabinete terminou em Agosto de 2015.

Atividades
Sessões de informação sobre medidas de apoio ao
emprego, de qualificação profissional e de
reconhecimento, validação e certificação de
competências.

Objetivos

TOTAL

1.000

1.149
146

Sessões de apoio à procura de emprego.

420

Receção e registo de ofertas de emprego.

9

1

Apresentação de desempregados a ofertas de
emprego.
Colocação de desempregados em ofertas de
emprego.
Encaminhamento para ações de formação em
entidades externas/ centros de gestão participada.
Encaminhamento para ações de formação para
ativos.
Controlo da apresentação periódica dos
beneficiários das prestações de desemprego.

75

56

9

1

21

0

51
100%

3
2.417

Protocolos de Formação
Dando continuidade à parceria desenvolvida com o Gabinae em anos anteriores, foi feita uma
candidatura à formação financiada no âmbito do Programa Portugal 2020. A ser aprovada esta
candidatura permitirá ao Centro de Bem-Estar Social de Marinhais promover formação nas áreas de
Apoio à Infância e Apoio à Geriatria possibilitando uma vez mais a abertura das mesmas à comunidade.
Outro dos protocolo de parceria, estabelecido com a Nersant, permitiu ao Centro de Bem-Estar Social
de Marinhais a candidatar-se à formação interna financiada pelo IEFP, através da Medida Cheque
Formação, no âmbito do Programa Portugal 2020. A ser aprovada, esta candidatura permitirá dinamizar
formação interna aos colaboradores da Instituição.
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No decorrer do ano de 2015 foram ministradas sessões de formação, nomeadamente no mês de
Janeiro, relativas à formação planeada no ano anterior. No que concerne ao ano de 2015 não foi
dinamizada qualquer formação interna.

6.2.

CANDIDATURAS E PROJETOS/ APOIOS FINANCIADOS

O Centro de Bem Estar Social de Marinhais candidatou-se a vários projetos durante o ano de 2015,
porém alguns dos projetos não conseguiram a aprovação desejada, como:
❖ BPI Séniores;
❖ IKEA – IV Edição do Fundo IKEA Colabora;
❖ Montepio QI;
❖ Polo Positivo;
❖ Querido, Mudei a Casa;
❖ Projeto “Missão com Pinta” da SIC Esperança;
❖ Projeto “Mais para Todos” do LIDL.
Em 2015, o Centro de Bem Estar Social em Marinhais foi convidado pela Camara Municipal de
Salvaterra de Magos e pelo ISS- Santarém a candidatar-se ao Contrato Local Desenvolvimento Social
- CLDS de Salvaterra de Magos, o qual teve uma aprovação a 100%.
O CLDS é um projeto concelhio, promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e executado
pelo Centro de Bem Estar Social de Marinhais, que trabalha três eixos de intervenção:
1. Emprego, Formação e Qualificação;
2. Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil;
3. Capacitação da Comunidade e das Instituições.
Este é um projeto de elevada importância não só pelos temas que retrata, como também pelo que trará
de positivo ao concelho e à sua população. Para o Centro de Bem Estar Social de Marinhais é uma
prova de confiança e de grande distinção. Este projeto tem a duração de três anos, dispõe de uma verba
aprovada de 449.219,40€ para esse período e contará com cinco colaboradores a tempo inteiro.

APOIOS FINANCIADOS
Pedido de Doações
Em 2015, foram enviados alguns pedidos de doação de bens, dos quais resultou:
- Equipamento e material de estética para a barbearia/cabeleireiro;
- Materiais para trabalhos manuais;
- Brindes para as Tasquinhas;
- Arroz da Orivárzea para Tasquinhas;
- Livros da “Salvat” para presentear às crianças da Mãe Galinha no Natal.
CBES Marinhais na Internet
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O Centro Bem Estar Social de Marinhais lançou em Agosto de 2015, o seu Site oficial,
www.cbesmarinhais.pt, que tem como objetivo informar e partilhar as informações Institucionais, os
serviços que tem disponíveis, as áreas de atuação e projetos, assim como as atividades do dia-a-dia.
É atualizado diariamente e serve de meio de comunicação para filhos, netos e pais dos utentes,
colaboradores e comunidade em geral.
O Centro de Bem Estar Social de Marinhais continua com a sua página do Facebook,
www.facebook.com/CBESMARINHAIS, estando o seu número de amigos a aumentar de dia para dia,
registando a 31 de Dezembro 2015, 642 likes.

Melhoramentos/ Pequenas Obras
BARBEARIA

(ANTES)

(DEPOIS)
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PATEO INTERIOR

(ANTES)

(DEPOIS)
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7. DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E APROVAÇÃO
Após a aprovação, todas as folhas do presente Relatório de Atividades serão rubricadas pelos membros
da Assembleia Geral no canto superior direito, exceto a última que deverá ser assinada pelos referidos
membros.

Presidente da Assembleia Geral
____________________________________________

Primeiro Secretário da Assembleia Geral
____________________________________________

Segundo Secretário da Assembleia Geral
________________________________________________

Marinhais, 1 de Março de 2016
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