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Introdução 
 

O objectivo do presente documento é o de apresentar o balanço de um ano 
de funcionamento do Centro Social Paroquial de Nova Oeiras nas suas várias valências 
e serviços, numa perspectiva global. 
 

Os suportes para este relatório são, para além dos diversos documentos e 
orientações produzidos ao longo do ano, as actas das reuniões nos diversos sectores, 
os relatórios finais produzidos pelas valências e a análise crítica de um ano de trabalho 
na coordenação geral da Instituição. 
 

O critério utilizado para a construção do relatório foi o de abordar em 
primeiro lugar as várias valências, Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário, 
Centro de Estudos e de seguida o Apoio Alimentar às Famílias Carenciadas. 

 
Em ponto de conclusão pretende-se que este relatório permita fazer um 

balanço do funcionamento dos vários serviços, assim como, lançar pistas para a 
realização do Plano de actividades da Instituição, quer para melhorar o 
funcionamento, quer para criar novas respostas às necessidades expressas pela 
comunidade local. 



 
  Relatório de Atividades /2019 

 

 4

  
1. Valências 

 
O Centro Social Paroquial de Nova Oeiras desenvolve duas valências na área sénior, 

o Centro de Dia para Idosos, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que 
contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. E o Serviço de 
Apoio Domiciliário que consiste na prestação de cuidados individualizados e 
personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, 
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da 
vida diária. 
 

1.1. Centro de Dia 
 
1.1.1 - O Grupo 

 
O Centro de Dia manteve ao longo dos 12 meses de 2019 uma média de 30 clientes 

por mês, perfazendo um total de 46 utentes anuais, 39 utentes do sexo feminino e 7 
utentes do sexo masculino (entre saídas e entradas) com uma média etária entre os 80 
e os 85 anos. 

 
A média de idades referida é superior à esperança média de vida em Portugal, o 

que pode ser explicado pelo aumentar das condições de saúde. Constatamos, também, 
existir uma grande heterogeneidade de idades, frequentam a valência pessoas entre 
os 60 anos e os 98 anos, maioritariamente do sexo feminino.  

 
A heterogeneidade não fica pela idade, são utilizadores deste serviço pessoas com 

percursos de vida completamente distintos (rural/urbano; analfabeto/licenciado; etc.) 
e com as mais diversas patologias (depressão, perturbação obsessiva-compulsiva, 
esquizofrenia, psicose, diabetes, perturbações mentais originadas pela idade, como 
demência, alzheimer, dificuldades de locomoção, entre outros). 

 
A realidade do Centro de Dia evidencia, cada vez mais, as características da nova 

realidade social, onde apesar do aumentar da esperança média de vida, a qualidade de 
vida não segue o mesmo curso. Trata-se de uma valência que já não é só para os 
reformados ocuparem o tempo e suprimirem algumas das atividades da vida diária, 
mas antes uma resposta para pessoas com alguma dependência de terceiros e 
respetivas famílias, ou simplesmente que se encontram sozinhos e querem ver o seu 
tempo útil ocupado com diversas atividades. 

 
Verifica-se cada vez mais duas situações opostas, por um lado, pessoas cada vez 

mais novas em situação de dependência (fruto de perturbações psicológicas) e, por 
outro, pessoas com idade muito elevada e já com uma dependência física muito 
acentuada. 

Constata-se, ainda, que o Centro de Dia do CSPNO acolhe, dentro dos limites de 
razoabilidade e de forma a garantir um apoio com qualidade, pessoas que já não têm 
resposta a nível dos Centros de Convívio, que já não podem estar sós em casa ou não 
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têm apoio familiar significativo. Neste sentido, significa um grupo maioritariamente 
dependente, principalmente em termos de locomoção. 

 
 Neste ponto específico o protocolo realizado com a Associação Coração Amarelo 

em 2011, que visa o empréstimo de uma carrinha de 8 lugares, continua a revelar-se 
de extrema importância, pois só dessa forma conseguimos dar resposta a cada vez 
mais pedidos deste serviço (transportamos em média 18 utentes diários). E, explica, 
também, que um número significativo de saídas da valência seja para integração em 
Lar ou Unidades. 

 
1.1.2 - A equipa 
A equipa do Centro de Dia que presta apoio é composta por:  
1 Assistente Social 
1 Coordenadora (Psicóloga) 
1 Terapeuta Ocupacional 
1 Psicomotricista 
1 Musicoterapeuta 
1 Professora de Yoga 
4 Auxiliares de Ação Direta 
 
Uma das auxiliares garante o apoio junto dos nossos clientes, nomeadamente no 

apoio às refeições, administração da medicação, apoio nas atividades realizadas, 
transporte, entre outros, o 2º elemento presta apoio na Copa e Cafetaria, o 3º 
elemento está afeto à limpeza das instalações e serviço de lavandaria e o 4º elemento 
ao serviço de transporte de utentes e de refeições. 

Assim sendo, até ao dia 31 de Dezembro o quadro de colaboradores nesta valência 
era o seguinte: 

Existente

s em 

2019 

2019 

Total de 

funcionárias 

no activo 

 

9 

RV Contratos Estágios 
Baixas 

Médicas/Prolongadas 

Funcionários da 

Paróquia 

   

10 4 6 0 0 0    

Quadro1: Movimento de Colaboradores 

 

Importa destacar a importância vital dos voluntários da comunidade, que, 

organizados por uma escala semanal, deram apoio, quer ao nível do serviço de Copa, 

sendo em grande parte dinamizadores das atividades e apoio aos nossos clientes. 
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1.1.3 - O funcionamento 

 

O funcionamento da valência manteve-se dentro do modelo estabelecido no 

regulamento. 

O horário de abertura do Centro de Dia é às 9h, tendo nós utentes que pouco 

depois começam a chegar às nossas instalações para tomarem o seu pequeno-almoço, 

para iniciarem atividades (no caso o Ciclo de Cultura Sénior que inicia às 10h) ou 

simplesmente frequentam esta valência para preencher lacunas fruto da solidão. 

 

O transporte dos utentes que usufruem deste serviço é feito entre as 9h e as 

11h00 e os últimos pequenos almoços são servidos até às 10h30. O almoço é servido 

às 12h30 e o lanche às 15h30. O transporte inicia às 16h00 e termina às 17h00. 

 

Desde 2014 a direção do CSPNO decidiu não encerrar as instalações do CD na 

2ª quinzena de Agosto (como sempre o tínhamos feito desde o início do CD) de modo a 

proporcionarmos às famílias dos nossos clientes uma melhor resposta nesta questão. 

Ao nível ainda das refeições, existem clientes que, por viverem sozinhos ou 

sofrerem de carências sócio-económicas, levam para casa ao final do dia uma sopa 

para o seu jantar em recipiente próprio. 

 

1.1.4- As atividades 

Foram várias as atividades programadas e realizadas para o ano de 2019. 

Grande parte destas atividades só foram possíveis de realizar com a ajuda inestimável 

do nosso grupo de Voluntários.  

 

Diariamente temos 2 horários específicos com atividades, da parte da manhã 

das 11h00 às 12h30 e de tarde das 14h00 às 15h30. O restante tempo é ocupado com 

as refeições e atividades espontâneas. 

 

Estas são as atividades semanais realizadas durante o ano de 2019: 

- Atelier de Trabalhos Manuais; 
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- Terapia Ocupacional; 

- Psicomotricidade; 

- Jogos de Memória e Raciocínio; 

- Palestras; 

- Ginástica para Séniores; 

- Grupo Coral; 

- Musicoterapia; 

- Aulas de Bem Estar e Relaxamento (Yoga). 

 

Para além das atividades diárias realizadas o Centro de Dia providenciou 

também os seguintes serviços: 

- Higiene Pessoal; 

- Serviço de Refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche); 

- Transporte de utentes; 

- Serviço de Lavandaria; 

- Medição de Tensão Arterial; 

- Preparação e administração de medicação; 

- Acompanhamento a consultas e/ou exames; 

- Acompanhamento Psicossocial; 

 

              1.1.5.– Equipamento 

O “Espaço Vida” (Centro de Dia) possui um conjunto de material adequado 

aos clientes que frequentam a valência. Existem, na Sala de Centro de Dia, 3 sofás, 6 

cadeirões e 1 poltrona (num total de 17 lugares) adequados que contribuem para um 

conforto dos clientes e 1 televisão Existem também 4 mesas e 12 cadeiras (para leitura, 

jogos, etc), assim como 2 armários de apoio às atividades. Ao nível das refeições 

dispomos de 12 mesas e 34 cadeiras. 

Para além da sala principal existem 3 outras salas, o Gabinete da 

Coordenadora do CD, o Atelier de Trabalhos Manuais e Costura e o Atelier de 

Atividades Diversas (Leitura, Pintura, Jogos Lúdicos, etc).  
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1.1.6- Envolvimento da Família 

 

No desenvolvimento das diversas atividades, procurou-se sempre envolver os 

familiares incentivando a sua participação, nomeadamente, nos aniversários, na festa 

do CSPNO, na festa de Natal e participação nas visitas/passeios que foram realizados. 

Este envolvimento para grande parte dos familiares nem sempre é possível 

devido às exigências da vida pessoal e profissional, por vezes os horários e a 

disponibilidade não coincidem com o horário das atividades, contudo, este 

envolvimento é significativo e tem vindo a crescer. 

 
1.2. Serviço de Apoio Domiciliário 
 
1.2.1. Utentes 
 

A 31 de Dezembro, o CSPNO encontrava-se a prestar cuidados a 99 utentes. 
Durante todo o ano o serviço de apoio domiciliário apoiou cerca de 164 utentes. 
Destacando que foram assistidos 29 utentes em serviço de acompanhamento diurno e 
noturno; aluguer de ajudas técnicas cerca de 30 utentes e 38 utentes tiveram serviço 
de fisioterapia.  

 
A faixa etária varia entre os 83 e 87 anos, estando a média situada nos 96 anos. 

Em relação ao sexo a maioria dos clientes são do sexo feminino. 
 
Quanto à situação de dependência, cerca de 80% das situações são de pessoas 

totalmente dependentes, que não estão totalmente acamadas, mas exigem higiene 
pessoal na sua cama, levante para cadeirão e retorno para a cama. As restantes 
situações classificam-se como parcialmente dependentes, pois a sua perda de 
autonomia afecta apenas algumas das actividades da vida diária.  

 
Estes utentes encontram-se dispersos por várias localidades, tais como, Nova 

Oeiras, São Julião da Barra, Vila de Oeiras, Moinho das Antas e Figueirinha. Assim 
como, Paço de Arcos e freguesia de Porto Salvo. 
 
 

1.2.2. Equipa 
 

Ao nível de organização do serviço e apoio psicossocial temos 1 assistente 
social que assegura esta função. 
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A equipa desta valência tentou-se manter ao longo do ano: com 6 auxiliares 
com contrato de trabalho, sendo que 1 colaboradora se encontra de baixa prolongada. 
Em regime de prestação de serviços tivemos cerca de 1 colaboradora.  

 
O serviço de acompanhamento pessoal e serviço de higiene ao fim de semana 

tem tido a sua continuidade, através de horários rotativos entre as colaboradoras. As 
colaboradoras são distribuídas por 5 equipas. Estas equipas são igualmente rotativas 
dentro do possível. 

O serviço de apoio domiciliário funciona todo o ano, existindo uma grande 
dificuldade em garantir as férias das colaboradoras.  

 
Relativamente ao serviço de reabilitação, nomeadamente fisioterapia e terapia 

ocupacional este tem evoluído positivamente, através de 1 Técnica especializada em 
T.O, 1 Terapeuta da Fala e mais 2 Fisioterapeutas.  

 
 

Existentes 
em DEZ 

2019 

2019 

Total de 
funcionárias 

no activo 
     13 

 
Bolsa 

emprego-
inserção 

Estagio 
profissional Contratos Trabalhador 

independente 
Baixas 

Médicas/Prolongadas 

14 0 0 7 5 1 

Quadro nº Movimento de Colaboradores em SAD 
 
Neste momento, os pedidos de apoio são muitos, com a intenção de alargar 

os serviços e aumentar o número de utentes, sendo feita nova candidatura ao IEFP 
para as medidas estímulo emprego e programa ocupacional. 
 
 

1.2.3. Actividades 
 

As actividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário têm 
sido, essencialmente, as relacionadas com a prestação dos quatro serviços tipo: 
higiene pessoal e habitacional, alimentação e tratamento de roupa. A proporção de 
serviços prestados é maior para a higiene pessoal e distribuição das refeições. Este 
facto está diretamente relacionado com o tipo de pedidos que são dirigidos por parte 
dos utentes e famílias. Destaca-se também o apoio psicossocial que é dado pela 
Assistente Social junto dos utentes e familiares. 

 
Alargou-se os serviços de apoio devido á procura de vários utentes e familiares, 

surgindo um aumento significativo de procura no serviço de acompanhamento pessoal 
e o no horário do serviço de higiene pessoal para horário noturno. 

 
Outro serviço que cresceu nos últimos tempos, foi o serviço e reabilitação física 

no domicílio, nomeadamente Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da fala, este 
ano de 2019 atendemos  cerca de 38 utentes. 
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1.2.4. O equipamento e o material de desgaste 
 
Ao longo deste ano, e no que concerne ao material de desgaste, imprescindível 

há prestação dos cuidados, consumiu-se o habitual, as luvas e os aventais descartáveis, 
o álcool e toalhetes desinfectantes. 

Outro tipo de material desgaste são as taças em alumínio descartáveis, que 
transportam as saladas dos utentes que recebem refeição. 

 
 

 1.2.5 – Banco de ajudas técnicas 
 

Destaca-se a continuação do Projecto Banco de Ajudas Técnicas.  
 

A 31 de Dezembro temos a seguinte ocupação de ajudas técnicas: 
 

Stock inicial 

Camas 
articuladas 

Andarilho  Cadeiras de banho  

Camas 
articuladas 7 
Cadeiras de 

banho  
6 
 

Andarilho 
7 

7 0 4 

 
1.2.6. Propostas para esta valência 
 

Como proposta para este serviço, pretende-se alargar o serviço de 
distribuição de almoço para o sábado, esta proposta já sido colocada no ano anterior. 
Mas não foi possível concretizar. Assim como, a proposta de alargamento do serviço 
de apoio para serviço de acompanhamento pessoal. Este serviço tem vindo a crescer, 
mas a nossa intenção é torná-lo ainda mais significativo. 

 
2. Projetos  

 
Os projetos que o CSPNO está a desenvolver são os seguintes: 
 
- Apoio Alimentar às Famílias Carenciadas; 
 
-Projeto Vida XXI – Centro de Estudos e Apoio Psicopedagógico; 
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2.1. Apoio Alimentar às Famílias Carenciadas 
 
2.1.1. O Grupo 
 

Ao longo do ano foram apoiados em média de 61 agregados familiares, sendo 
aproximadamente cerca de 170 pessoas que se encontram distribuídos por 
adultos, jovens e crianças. 

 
Este apoio distribui-se por 2 programa de apoio: Banco alimentar e Programa 

de apoio alimentar de apoio à pessoa carenciada (POPMC) 
 
No banco alimentar apoiamos apenas pessoas residentes na zona da Paróquia 

de Nova Oeiras. O critério de residência é um dos critérios para se iniciar o apoio, 
mas quando na sua área de residência não existe resposta, é prestado apoio 
alimentar pontualmente até a situação ser aceite pela instituição de referência. No 
POPMC as famílias residem na sua grande maioria na zona da vila de Oeiras e Zona 
de Bairro Pombal. Estas famílias são encaminhadas pelos diversos serviços da 
comunidade. 

 
2.1.2. Equipa  
 
A equipa que ajuda a promover esta resposta é composta pela sua grande 

maioria por voluntários, havendo apenas uma Técnica. 
 
A Assistente Social é responsável pelo atendimento, encaminhamentos, 

elaboração do plano de intervenção, apoio psicossocial, entre outros, e os 
voluntários responsáveis pelo transporte dos alimentos, distribuição e organização 
dos sacos que são entregues às famílias. 

 
 
2.1.3. Funcionamento 
 
A distribuição dos alimentos dos alimentos vindos do Banco alimentar contra a 

fome é feita com uma periodicidade quinzenal. E a distribuição dos alimentos 
(excedentes alimentares) vindos dos supermercados Pingo Doce são feitas três 
vezes por semana. O POPMC a entrega é feita uma vez por mês. 

Relativamente à organização dos voluntários, é feita mensalmente uma escala 
de serviço, definido os dias e as funções a desempenhar naquele mês pelos 
voluntários. 

 
Outro dos projectos que temos vindo a desenvolver é o Projecto “Sorri-Bebé”. 

Este pretende dar apoio a crianças dos 0 aos 3 anos residentes na freguesia de 
Oeiras e São Julião. 

 
O principal objetivo é promover a criança na família com intervenção técnica 

nas áreas da Saúde, Formação e Bem-Estar de modo a contribuir para o combate à 
pobreza e para o desenvolvimento de uma cultura de promoção da saúde, 
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prevenindo situações de doença, falta de cuidados de higiene e de outras acções 
que determinantes para o bem-estar da criança. 

 
 
2.2. Projeto Vida XXI – Centro de Estudos e Apoio Psicopedagógico 
 
2.2.1 Caracterização da População 
 
O ano de 2019 revelou um crescimento da procura de alunos, assim sendo, 

em centro de estudos tivemos 32 alunos.  
 
O projeto em junho e Julho com as actividades de colónias de natal, pascoa e 

verão, contando com a participação de 40 crianças e jovens.  
 
 

 
2.2.2 Equipa PV XXI 

Foi recrutado 1 professor para assegurar a coordenação das atividades, e 1 
monitores para dar apoio em sala, tal como professores para assegurarem o serviço de 
explicações (3). No final de setembro, foi necessário fazer novo recrutamento de 
equipa, na medida, que anterior acabou por não reiniciar o projeto. 
 

 
2.2.3. Equipamentos 
Foi necessário a compra de material logístico ao longo de todo o ano. 

O PV XXI ocupou uma sala no piso superior; e utilizou para o transporte de crianças a 
Carrinha Mercedes.  
 

2.2.4. Atividades 
 

O Projecto Vida XXI, ao longo do ano 2019, desenvolveu as suas actividades em 
dois núcleos principais: Centro de Estudos, Explicações e Colónias de Férias. 

 
Em Centro de Estudos destacam-se como actividades: 
 Acompanhamento multidisciplinar com intervenção individual na criança e com 

intervenção familiar (realização de trabalhos de casa, organização dos cadernos 
diários, preparação para os testes de avaliação); 

 
No domínio técnico, o Projeto Vida XXI realizou ainda: 

 Informações escolares semanais aos pais; 
 Contactos com os Diretores de Turma em cada período letivo; 
 Diversos atendimentos individuais às crianças e às famílias. 
 Divulgação junto dos parceiros da comunidade (escolas, lojas, entre outros); 

 
 

No que respeita às Colónias de Férias realizaram-se: a Colónia de Verão, a Colónia 
de Natal e Colónia de Pascoa. 
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3. Serviços 
 
3.1 Secretaria 
 
A colaboradora contratada em setembro de 2010 manteve-se ao longo de todo 

o ano, sem alterações e não se registou qualquer situação de doença prolongada ou 
outra que se provoca constrangimentos. Devido ao aumento de trabalho 
administrativo, foi feita uma contratação de novo reforço. A nova colaboradora 
encontra-se a desempenhar funções 4 horas semanais. 
 

3.1.1 Funcionamento 
 
Relativamente ao funcionamento, este foi o ano em que se consolidou a 

experiência iniciada no ano passado. 
A secretaria é a primeira imagem da Instituição, sendo um serviço que carece de 

especial atenção. 
A contabilidade, nomeadamente pagamento de mensalidades, emissão e 

controlo dos pagamentos também são feitos neste sector. 
 
3.2. Copa 

 
O Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras conta com um serviço de Copa 

que serve os utentes do Centro de Dia (pequeno-almoço, almoço e lanche), de Serviço 
de Apoio Domiciliário que possuem o Serviço de Alimentação, crianças do PVXXI, 
funcionários e paroquianos. É também um serviço de apoio às várias actividades da 
Paróquia (jantares de comemoração, festas da instituição, entre outros). 

Este ano apostámos em abrir este serviço de cafetaria ao sábado durante 
todo o dia. A recetividade dos Paroquianos foi muito positiva. 
 
 

         3.2.1 A equipa 
 
A equipa da Copa que presta apoio é composta por:  
 

Diretora Técnica 1 

Coordenadora 1 

Auxiliar de ação direta 1 

Voluntárias 4 
 
 

Importa destacar a importância vital dos voluntários da comunidade, que, 
organizados por uma escala semanal, dão apoio ao nível do serviço de Copa. 
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3.2.2 O funcionamento 
 
O horário de abertura da Copa é às 9h00 e o término às 17h00. 

 
3.2.3. Equipamento 
 

O Serviço de Copa possui um conjunto de material adequado à realização do 
serviço prestado.  

2. 1 banho-maria; 
3. 2 elementos de refrigeração; 
4. 1 lava-loiça; 
5. 1 balcão;  
6. 2 máquinas de lavar-loiça; 
7. 1 micro-ondas; 
8. 1 tostadeira; 
9. 1 forno; 
10. loiça. 

 
 

3.3 Lavandaria 
 

O Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras conta com um serviço de 
Lavandaria que serve os utentes do Centro de dia e do Serviço de Apoio Domiciliário. É 
também um serviço de apoio à higienização das roupas que servem ao funcionamento 
do Centro de Dia (panos, toalhas, etc.) ou à Venda Solidária do CSPNO. São as 
colaboradoras de serviço de apoio domiciliário que asseguram este serviço. 

 
 

 
3.3.1.  A equipa 
 
A equipa da lavandaria que presta apoio é composta por:  
 

Diretora Técnica 1 

Auxiliar de acção directa 1 
 
 

 
3.3.2. O funcionamento 
 
O horário de abertura da Lavandaria é às 9h00 e o término às 17h00. 
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3.3.3. Equipamento 
 

O Serviço de Lavandaria possui um conjunto de material adequado à 
realização do serviço prestado.  

11. 2 Máquinas de lavar roupa; 
12. 2 Máquinas de secar roupa; 
13. 1 Ferro a vapor; 
14. 1 Tábua de passar a ferro; 
15. 5 Cestos de roupa. 

 
 
4- Outros 
 
     Este ponto foi adicionado ao relatório de atividades, na medida que surgiu um 
enorme investimento ao nível dos recursos materiais. 
 
    Em 2019, foram adquiridos 1 novo PC’s para o serviço de secretaria; Outro grande 
investimento realizado este ano, foi a aquisição de 1 nova viatura para o serviço de 
apoio domiciliário. 
 
 

4- Conclusão 
 

Devido ao envelhecimento progressivo da população, ocorrem com maior 
frequência, situações de vulnerabilidade física e psíquica, possibilitando o 
aparecimento de situações patológicas crónicas que originam, na maioria dos casos, 
dependência dentro de limites nem sempre controláveis pelo próprio e ou o seu 
agregado familiar. Estas situações de dependência podem ocorrer em qualquer grupo 
de idade, podendo necessitar de qualquer tipo de Resposta Social.  

 
Assim como, as dificuldades de conciliação entre a vida familiar e profissional de 

quem tem um dependente a cargo, nomeadamente, crianças é cada vez mais difícil 
garantir os seus cuidados. 

 
Neste contexto, o CSPNO vem, e com sucesso, proporcionar o bem-estar e 

desenvolvimento individual aos destinatários dos diferentes serviços, num clima de 
segurança afectiva, física e psíquica durante o tempo de utilização das Respostas 
Sociais – Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Apoio Alimentar a Famílias carenciadas e 
Centro de Estudos. 
       
      Assim sendo, a principal conclusão que se retira depois do balanço nos vários 
serviços é que os 12 meses a que se reporta o relatório de actividades, representaram 
um crescimento quantitativo e qualitativo na maioria dos aspectos, mas muito está 
para fazer. 

 
A Instituição tem vindo a desenvolver os seus serviços e pretende ampliar as 

valências, nomeadamente do Serviço de Apoio Domiciliário com o objectivo de 
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colmatar algumas lacunas ao nível da freguesia, quanto aos cuidados em idosos e 
pessoas em situação de dependência, o que revela o sucesso das actividades e 
prossecução dos seus objectivos. 

 
Pode-se ainda referir que os utentes do CSPNO não têm revelado qualquer 

insatisfação quanto aos cuidados prestados, o que é reflectido com o acréscimo do 
volume de entradas nas várias valências e a sua manutenção nas mesmas. É feito 
anualmente um questionário de avaliação de qualidade dos nossos serviços, os 
resultados deste têm sido muito positivos. 

 
Pretende-se trabalhar com harmonia e segurança com todas as funcionárias, 

membros da Direcção do CSPNO, de forma, a proporcionar uma vida saudável e de 
bem-estar aos destinatários dos diferentes serviços. 

 
Assim, devemos agradecer o empenho de todos os colaboradores, utentes, bem 

feitores com quem temos trabalhado, pela confiança depositada na actividade da 
Instituição, sem esquecer, nunca, os objectivos e tudo fazemos para proporcionar um 
bem-estar aos que mais precisam. 

 
 
A Direção Técnica     A Direção 
 
 
 

Oeiras, 7 de Janeiro de 2020 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS NO CSPNO EM 2018 

 

JANEIRO: 

2. Actuação do Grupo Coral no Centro Nuno Belmar da Costa; 

3. Almoço Aniversário Padre Nuno, Actuação do Grupo Coral; 

4. Actuação do Grupo Coral no Instituto Condensa de Cuba. 

 

FEVEREIRO: 

 Festa de Carnaval AERLIS; 

 Actuação do Grupo Coral no 1º Aniversário do Centro Social e Parquial 

de são Julião da Barra. 

 

MAIO: 

 Actividade com Alunos do Colégio Os Maristas; 

 Festa de Maria, Actuação do Grupo Coral e do Grupo de Poesia; 

 Leitura na Eucaristia no Instituto condensa de Cuba (Lanche). 

 

JUNHO: 

 Desfile das Marchas de Oeiras; 
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 Arraial da Casa Europa (Juntos Por Mais); 

 Arraial no CSPNO. 

  

 

JULHO: 

 Actuação do Grupo “Os Grisalhos” - Abraço com Música 

 Festa de Encerramento de actividades do Centro de Dia – Actuação do 

Grupo Coral 

 Dia dos Avós : Fábrica da Pólvora 

 Encerramento de Actividades no Instituto condensa de Cuba. 

 

SETEMBRO: 

 Acção Informativa da PSP – Salão do CSPNO; 

 Festa da Tomada de Posse do Padre Nuno – Actuação do Grupo Coral; 

 

OUTUBRO: 

 Sensibilização, Segurança, Sénio – 3´s A: Auditório Municipal Ruy de 

Carvalho; 

 Festa do Idoso – Actuação do Grupo Coral; 

 Dia do Voluntariado – Animação pelos Alunos do Colégio Os Maristas; 

 

NOVEMBRO: 

 Animação no Centro de Dia pelos Alunos do Colégio Os Maristas; 

 Actuação do Grupo Coral no Centro Social e Paroquial de São Julião da 

Barra. 
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DEZEMBRO: 

 Animação no Centro de Dia pelos Alunos do Colégio Os Maristas; 

 Festa de Natal da AERLIS – Actuação do Grupo Coral; 

 Animação no Centro de Dia pelos Alunos do Colégio Os Maristas; 

 Festa de Natal do CSPNO – Eucaristia e Actuação do Grupo Coral. 
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