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O Presente documento é o relatório anual da atividade
da Associação CAIS: um relevante documento de
reflexão e desenvolvimento em prol da sua Missão.
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I

INTRODUÇÃO

Todo o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados no ano de 2017 só foram
possíveis por força de uma equipa CAIS empenhada e motivada e por todos
quantos [e foram tantos] colaboraram com trabalho, tempo, críticas, sugestões,
donativos, produtos e serviços, ajudando a Associação no cumprimento da sua
Missão, melhorando as suas respostas sociais e o seu envolvimento positivo
e ativo na comunidade.
Continua a ser imenso o desafio de ajudar tantos que, por questões diversas
da vida, se encontram em situação socialmente vulnerável, de exclusão ou
risco social. De facto, se por um lado temos na nossa sociedade cada vez mais
instituições socialmente ativas e um aumento da mobilização das cidadãs,
cidadãos e empresas para ajudar a implementar respostas inovadoras e
socialmente relevantes, a verdade é que, infelizmente, os problemas sociais se
mantêm com registos preocupantes de desigualdades, desemprego, pobreza,
exclusão social e isolamento, entre outros.
Neste enquadramento, a CAIS continua a defender energicamente, e a praticar,
como solução para ajudar a encontrar respostas e assegurar resultados com
relevante impacto social, o trabalho em rede e em cooperação na comunidade
em que se insere, tal como a nível nacional e internacional.
Temos cada vez mais, e todos os dias, no centro de toda a nossa atividade as
questões da cidadania ativa e participativa, e estas não podem ser vistas de
forma dissociada das questões de responsabilidade social, quer como atributo
de indivíduos e grupos, quer de organizações (publicas ou empresariais) e de
comunidades (locais, nacionais e internacionais). Só a articulação entre estas
três escalas permite responder, de forma consequente, aos 5 imensos desafios
do atual contexto socioeconómico, criando sinergias entre os diversos atores
e reforçando a solidariedade, incrementando assim os níveis de coesão social
e de mobilização da sociedade em geral. Esta articulação é hoje, especialmente
relevante ao nível local, no sentido de assegurar uma estratégia territorial
integrada de responsabilidade social.
Cumpre-nos, assim, e em primeiro lugar, enaltecer e agradecer aos nossos
voluntários, educadores e mentores, pelo seu generoso envolvimento e pelo
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contributo inestimável que dão, no seu acompanhamento próximo e amigo a
todos quantos nos procuram e que, com tanto esforço e empenho constroem
o seu novo projeto de vida.
Aos Mecenas, empresas e particulares, e aos nossos associados que connosco
têm estado sempre, o nosso profundo agradecimento. As respostas a estes
problemas complexos que procuramos ajudar a encontrar e que têm rostos e
histórias concretas, só são possíveis com os necessários recursos financeiros,
físicos e humanos que todos, com o seu envolvimento, ajudaram a assegurar.
Agradecemos ainda a todos os que connosco estão na enorme rede de parcerias
institucionais, nacionais e internacionais, sem esquecer os nossos parceiros
nas redes locais e com quem tantas vezes partilhamos experiências, caminhos,
alegrias e dificuldades. Acreditamos que na luta contra a pobreza e exclusão
social, a intervenção em parceria e integrada e a abordagem territorial, num
profundo respeito pela dignidade, interesses e aspirações das pessoas em
situação de exclusão social ou risco, são pressupostos essenciais para o sucesso
de uma sociedade livre e inclusiva.
Aos nossos utentes deixamos uma palavra de esperança, acreditando, tal como
eles, que a vida, apesar de todas as dificuldades, se constrói de forma positiva
com a ajuda de todos e que nós continuaremos a estar cá para eles contando,
e muito, com eles para o sucesso desse caminho.
Por fim, um agradecimento muito especial a todos os colaboradores da equipa
CAIS que, durante mais um ano, souberam com grande profissionalismo e
dedicação, responder individualmente e em equipa aos desafios, assegurando
os resultados que a todos orgulham mas sempre com o propósito de uma
melhoria contínua no futuro.
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II

COMUNIDADES DE INSERCÃO DE
LISBOA E PORTO

As Comunidades de Inserção de Lisboa e Porto compreendem, na sua
intervenção, um conjunto de respostas, serviços e atividades desenvolvidas
de forma articulada, com vista à promoção da inserção de pessoas, famílias e
grupos social e economicamente vulneráveis, em risco ou situação de privação
e/ou exclusão.

SÃO OBJETIVOS DESTAS COMUNIDADES DE INSERÇÃO:
A)

Promover o
desenvolvimento de
competências pessoais,
sociais e profissionais,
capacitando os utentes para
os desafios da vida social e
profissional e possibilitando
o exercício pleno do seu
direito de cidadania

B)

Proporcionar o
acompanhamento
psicossocial, quer na fase
de desenvolvimento de
competências pessoais,
sociais e profissionais,
quer na fase do respetivo
processo de follow-up.

C)

Contribuir para a
diminuição do número de
pessoas e famílias em risco
ou situação de exclusão;

A Comunidade de Inserção de Lisboa tem um financiamento proveniente
de um Acordo Atípico com a Segurança Social no valor de € 191.220,36. No
Centro CAIS Porto, por força das condições físicas do espaço e pese embora o
reconhecimento implícito e explicito do trabalho desenvolvido, não foi ainda
possível o Acordo de Cooperação Atípico com a Segurança Social.
Nas páginas seguintes, ainda que de forma não exaustiva, procurar-se-á dar
conta dos principais projetos e atividades do ano, dando devida nota também
aos resultados e impactos obtidos.
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ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

É um serviço que visa atuar em diversas situações de crise/emergência, bem
como apoiar os cidadão na prevenção e/ou reparação de situações aliadas à
exclusão social. Pretende-se construir e definir, com a participação ativa dos
utentes, formas de capacitação e percursos de autonomia.
A Comunidade de Inserção da CAIS Porto teve, até 15 de junho, por força de
um estágio apoiado pelo IEFP, um Gabinete de Psicologia que, desenvolvendo
recursos sociais/relacionais e cognitivo-emocionais, trabalhou com os utentes
o seu processo de autonomização, promovendo o seu empoderamento e
desenvolvimento psicológico e apoiando-os no seu processo de se tornarem
agentes ativos da própria mudança.
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CIDADÃS/ÃOS RECECIONADOS E
ADMISSÕES DE NOVAS/OS UTENTES
no ano de 2017
recorreram à cais
pela primeira vez

162

Realizaram-se em 2017

137
LISBOA
25
PORTO

123

NOVOS
ATENDIMENTOS

98
LISBOA
25
PORTO

No ano de 2017 recorreram à CAIS, pela primeira vez, 162 pessoas [137 em
Lisboa e 25 no Porto], 67% encaminhadas por instituições parceiras e 33% por
iniciativa própria. Curiosamente, enquanto em Lisboa, 72% vêm à CAIS por
encaminhamentos de instituições parceiras e 28% por iniciativa própria, no
Porto a situação é exatamente inversa: 64% dirigem-se à CAIS por iniciativa
própria e 36% por encaminhamentos de instituições parceiras. Este facto
deve-se, nomeadamente, ao local onde se encontram inseridos os centros
CAIS. Enquanto no Porto, a Comunidade de Inserção está no centro da cidade,
numa zona onde a problemática se insere com especial acuidade, em Lisboa, a
Comunidade de Inserção está numa zona consideravelmente menos central,
na zona oriental da cidade.
Realizaram-se, assim, em 2017 123 novos atendimentos (98 em Lisboa e 25 no
Porto) que resultaram em mais 70 novos utentes admitidos [54 em Lisboa
(55%) e 16 no Porto (64%)]. Os utentes não admitidos foram devidamente
encaminhados para respostas de outras instituições parceiras, mais adequados
aos casos em concreto.
O serviço de psicologia do Centro CAIS Porto realizou, em 2017, um total de
48 entrevistas psicológicas, das quais 10 relativas a utentes que integraram a
CAIS em 2017 e as restantes 38 de utentes que transitaram de 2016 para 2017.
De Janeiro a Setembro o serviço respondeu a 150 consultas para uma média
de 19 utentes.
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CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

153

217

UTENTES COM
ACOMPANHAMENTO

CENTRO CAIS LISBOA

64
CENTRO CAIS PORTO

Para além destas novas admissões, continuaram a ser acompanhados
regularmente os utentes das Comunidades de Inserção que, com as equipas
técnicas da CAIS, vinham desenvolvendo o seu projeto de vida, e ainda os
que, mesmo de forma mais pontual, frequentaram atividades e programas de
capacitação da CAIS. Assim, o número total de utentes com acompanhamento
social foi de 217. Destes, 153 são do Centro CAIS Lisboa e 64 são do Centro
CAIS Porto.
Considerando ainda os agregados familiares dos utentes a quem são prestados
também apoios de diversa natureza, assegurando muitas vezes os contactos
necessários para instituições e organizações que possam responder às
necessidades em concreto, bem como os que frequentam atividades pontuais,
verificamos que a intervenção da CAIS teve impacto concreto em592 pessoas.
Os utentes CAIS são maioritariamente do sexo masculino, de nacionalidade
Portuguesa, solteiros, com uma idade média de 45 anos, com baixo nível de
escolaridade, fraca ou ausente formação profissional e atividades profissionais
pouco qualificantes.
São ainda maioritariamente beneficiários de prestações sociais, com ausência
ou deficientes condições de habitação e apresentam, sobretudo, problemas
ao nível económico, habitacional, subsistência/alimentação, desemprego/
ocupação, problemas de saúde e ausência de retaguarda/rede social.
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FAIXA ETÁRIA - UTENTES CAIS
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A nacionalidade portuguesa tem expressiva maioria, quer em Lisboa (107
utentes, quer no Porto (62 utentes), sendo as restantes nacionalidades as
seguintes:
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ESCOLARIDADE - UTENTES CAIS
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NÍVEIS DE AUTONOMIA DOS UTENTES
Tendo em atenção a Missão da CAIS e, nesse âmbito, a prioridade e objetivo
estratégico de melhorar e atingir a autonomia dos utentes da CAIS, por forma
a que (re)ganhem a sua plena cidadania, foram revistos, pelas equipas dos
Gabinetes de Intervenção Comunitária de Lisboa e do Porto, os níveis de
autonomia dos/as utentes (outrora designados níveis 0, 1, 2 e 3), tendo sido o
processo concluído em Maio de 2017, com um novo referencial de avaliação
da autonomia dos/as utentes.

ESTE NOVO REFERENCIAL É O SEGUINTE:

AUTONOMIA PLENA

EMPREGO

FASES DE AUTONOMIZAÇÃO

EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO

O/a utente está integrado/a no mercado de trabalho, e não necessita de recorrer
aos serviços da CAIS ou de qualquer outra unstituição. O acompanhamento
feito pela CAIS resume-se ao follow-up, durante 18 meses, conforme previsto
no Manual de procedimentos e durante 3 anos, conforme princípios orientados
do NPISA Porto
Utentes integrados/as no mercado de trabalho, estágio profissional ou CEI+,
mas que continuam a necessitar de acompanhamento por parte da CAIS e/ou
de outras instituições.
Utentes que iniciaram formação profissional e/ou percurso escolar, mas que
continuam a necessitar de acompanhamento por parte da CAIS e/ou de outras
instituições
Utentes que aumentaram a sua qualificação, via formação profissional e/ou
qualificação escolar, mas que continuam a necessitar de acompanhamento por
parte da CAIS e/ou de outras instituições.

HABILITAÇÃO

Utentes que transitam de habilitação (da rua para alberde/ de albergue para quarto/
de quarto para casa alugada ou habitação social), o que resulta na melhoria da
sua situação habitacional global.

ALIMENTAÇÃO

Utentes que passaram a não necessitar de apoio alimentar, conseguindo garantir
autonomamente a satisfação das suas necessidades alimentares.

SAÚDE

Utentes que se tornam autónomos na gestão da sua saúde, nomeadamente
no que diz respeito a agendar e a comparecer nas consultas médicas e meios
completamentares de diagnóstico ou de tratamento.

DOCUMENTAÇÃO

Utentes que concluíram o processo de regularização da sua situação documental
no país.

ACESSO A
DIREITOS SOCIAIS

Utentes que concluíram processo a medidas de proteção social (ex: RSI, suds.
desemprego, reforma, pensão de alimentos, etc.)

ATIVIDADES DA
VIDA DIÁRIA

Utentes que se tornaram autónomos na realização da vida diária (ex: higiene
pessoal, deslocações, aquisição de bens e serviços).

No Centro CAIS Lisboa, 44 utentes conseguiram atingir a fase de autonomia
plena e no Centro CAIS Porto atingiram esta fase 7 utentes.
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NÚMERO DE UTENTES CAIS POR NÍVEIS DE AUTONOMIA
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NÚMERO DE UTENTES CAIS PORTO POR NÍVEIS DE AUTONOMIA
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EDUCAÇÃO/
FORMAÇÃO
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ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL
Relativamente aos utentes
acompanhados nas
comunidades de inserção
de Lisboa e Porto foram
realizados
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tendo sido ainda realizados

314

1439

serviços externos

atendimentos de
acompanhamento
social

que incluem visitas domiciliárias
e acompanhamento dos/as
utentes em diligências diversas
(consultas, idas à Segurança
Social, entre outras).

SERVIÇO DE PSICOLOGIA (PORTO)
No Centro CAIS Porto, no
âmbito do serviço de psicologia,
integrado na intervenção da
equipa interdisciplinar deste
Centro, foram realizados

10

48

utentes que
integraram a
CAIS em 2017

entrevistas psicológicas

38
utentes que
transitaram de
2016 para 2017

De Janeiro a Setembro o serviço de psicologia disponibilizou 150 consultas
para uma média de 19 utentes.

CAHO - CAPACITAR HOJE
O Programa CAHO - Capacitar Hoje pretende
construir e definir, com e para os beneficiários,
formas de capacitação, percursos de autonomização
e emancipação pessoal, social e profissional, tendo
como objetivo final assegurar a sua cidadania ativa
e participativa.
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APOIO À EMPREGABILIDADE
em 2017 estiveram integrados
no mercado de trabalho

63

40
utentes que
integraram a
CAIS em 2017

23
utentes que
transitaram de
2016 para 2017

No ano de 2017 estiveram integrados no mercado de trabalho 63 utentes, dos
quais 46 em Lisboa e 17 no Porto.
Em Lisboa, dos 46 utentes integrados, 32 foram novas integrações e 41
permaneciam a trabalhar no final do ano.
No Porto, dos 17 utentes integrados, 8 foram novas integrações, permanecendo
17 a trabalhar no final do ano.
Foram integrados em estágios, também em Lisboa, 27 utentes.
Relativamente à integração em formação profissional em 2017 foram integrados
6 utentes do centro CAIS Lisboa e 6 no Porto, em formação profissional de
longa duração, com equivalência escolar e profissional. No Porto dos 6
integrados, 2 foram novas integrações e 4 continuaram a ser acompanhados
em regime de follow up. No final do ano, 1 pessoa tinha concluído a formação,
mantendo- se os restantes em formação e acompanhamento.

18

ADPS’S _ ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E SOCIAL | PROJETO GET READY!
As atividades de desenvolvimento pessoal e social constituem um treino
de competências transversais – life skills – que constam num referencial
criado tendo em conta as necessidades dos utentes da CAIS. Estas atividades
realizaram-se, em Lisboa, semanalmente, sendo constituídas por diferentes
módulos, dinamizados de forma a apoiar o projeto de vida estabelecido por
cada um dos utentes, e o seu processo de autonomização e dirigindo-se a três
grupos: 2 grupos de vendedores da Revista CAIS e 1 de residentes. No Porto as
ADPS ‘s iniciaram-se apenas em novembro, tendo-se constituído dois grupos
semanais.
No total, em 2017, foram realizadas 64 sessões (52 no Centro CAIS Lisboa e 12 no
Centro CAIS Porto) abrangendo um total de 59 participantes (43 do Centro CAIS
Lisboa e 16 do Centro CAIS Porto) que abordaram as seguintes competências:
auto conhecimento, conhecimento do outro, controlo; perspetiva, empatia e
consciência.

!Get

Ready!

Relativamente à avaliação, com a aprovação do projeto GET READY! pela
Tabaqueira – PMI, foi desenvolvida uma nova metodologia constituída por 3
indicadores:
Concretização dos objetivos do módulo;
Auto-perceção da aquisição das competências trabalhadas;
Análise qualitativa com recolha de testemunhos.
Tendo em conta as competências trabalhadas, verificou-se, para cada um dos
2 módulos os seguintes objetivos e resultados alcançados (autoavaliação dos
participantes):
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Módulo 1 – Auto conhecimento, conhecimento do outro e controlo
Objetivo 1 – Sinto que aumentei o meu conhecimento acerca dos membros
do grupo – 100% dos participantes afirmam que alcançaram o objetivo;

Objetivo 2 – Sinto que aumentei o meu conhecimento acerca de mim próprio
- 87,9% alcançaram o objetivo;

Objetivo 3 – Sinto que consigo definir e analisar objetivos a curto e longo
prazo - 90,9% alcançaram o objetivo;

Objetivo 4 – Sinto que consigo identificar as minhas forças e fraquezas -84,5%
alcançaram o objetivo;

Objetivo 5 – Sinto que consigo relacionar-me melhor com os membros do
grupo -96,9% alcançaram o objetivo.

No que concerne à auto-perceção da aquisição das competências trabalhadas,
numa escala entre 1 (Discordo completamente) e 5 (Concordo completamente),
a média das avaliações dos participantes para este módulo situa-se no nível
4 (Concordo).
Ressalva-se, numa perspetiva qualitativa da avaliação deste módulo, os seguintes
testemunhos:

Testemunho 1 – “Sinto que aumentei o meu conhecimento pessoal. Foi bom
para não desistir dos meus objetivos”;

Testemunho 2 –

“Estamos sempre a aprender. Conheci muito sobre os
outros e sobre mim. Sinto que aprendi muito neste módulo”;

Testemunho 3 – “A definição de objetivos foi muito importante para a minha
vida. Só conhecendo nós próprios é que podemos evoluir e alcançar o que
queremos”.

Módulo 2 – Perspetiva, empatia e consciência
Objetivo 1 – Sinto que aumentei a minha capacidade de identificar e analisar

perspetivas diferentes - 100% dos participantes afirmam que alcançaram o
objetivo;
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Objetivo 2 – Sinto que consigo relacionar-me empaticamente com os outros
- 100% alcançaram o objetivo;

Objetivo 3 – Sinto que consigo utilizar a empatia para meu benefício pessoal
e profissional - 97,3% alcançaram o objetivo;

Objetivo 4 – Sinto que consigo compreender o impacto das minhas emoções
nos meus comportamentos - 100% alcançaram o objetivo.

No que concerne à auto-perceção da aquisição das competências trabalhadas,
numa escala entre 1 (Discordo completamente) e 5 (Concordo completamente),
a média das avaliações dos participantes para este módulo situa-se no nível
4 (Concordo).
Ressalva-se, numa perspetiva qualitativa da avaliação deste módulo, os seguintes
testemunhos:

Testemunho 1 – “Gostei dos temas porque são úteis para a minha reflexão

pessoal. Agora consigo colocar-me melhor na posição do outro”;

Testemunho 2 – “Sinto que aprendi muitas coisas. Gostei da sessão da empatia.
Utilizo muito na venda da revista”;

Testemunho 3 – “Estas sessões foram produtivas. Debatemos situações reais
que são importantes. Aprendi a ser melhor pessoa”.

Ainda no âmbito do projeto GET READY! foi desenvolvida 1 atividade cultural
e 3 eventos (magusto, fazer parte e festa de natal) pensados com e para os
utentes da associação. Estes resultados estão contemplados nas atividades
ocupacionais e educativas, neste relatório.
Paralelamente a esta atividade, no segundo trimestre do ano, foram dinamizadas
3 sessões, com o apoio do Programa SOMOS, Programa Municipal – Educação
para a Cidadania Democrática e Direitos Humanos. As sessões foram destinadas
a 17 utentes da CAIS (não vendedores) e abordaram os seguintes temas:
identidade de género, violência de género e media, informação e direitos
humanos.
Relativamente a estas sessões verificámos, tendo em conta o questionário
de avaliação preenchido pelos participantes, que, usando uma escala entre
1 (muito fraco) e 6 (muito bom), em média os participantes transmitiram a
seguinte avaliação:
os temas e conteúdos (5),
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grupo e própria participação (5.3),
desempenho da equipa de facilitação (5.3)
avaliação global (5.1)
A pontuação global foi assim, de 5, ou seja, Bom. Muitos deles ainda referiram
que foi muito interessante porque aprenderam a ter “mais respeito pela
identidade e discriminação”, “estar integrado num grupo”, “estar mais aberto
à diferença do outro”.

No centro CAIS Porto, considerando, tal como em Lisboa, a importância do
desenvolvimento de competências pessoais e sociais para uma maior eficácia
da reinserção social e profissional dos nossos utentes, esta atividade teve
como intuito possibilitar uma intervenção mais específica e continuada ao
nível das competências e soft-skills. Foram também privilegiados métodos
de educação não-formal, ativos e participativos, de forma a possibilitar uma
experimentação e treino das próprias competências.
Considerando a relevância do desenvolvimento de um vasto leque de
competências, esta atividade integrou, no Centro CAIS Porto, a realização do
1o Módulo “Autoconhecimento e Conhecimento do Outro” e a iniciação do
2o Módulo “Perspetiva, Empatia e Consciência”.
No que concerne a avaliação, no Centro CAIS Porto, foi desenvolvida uma
metodologia à semelhança de Lisboa. Apresentando a seguinte forma:
Concretização dos objetivos do módulo;
Auto-perceção do grau de aquisição das competências trabalhadas;
Análise qualitativa com recolha de testemunhos.
Tendo em conta as competências trabalhadas, verificou-se, para o 1o módulo os
seguintes objetivos e resultados alcançados (autoavaliação dos participantes):

Módulo 1 – Autoconhecimento, conhecimento do outro e controlo
Objetivo 1 -Sinto que aumentei o meu conhecimento acerca dos membros
do grupo – 100% dos participantes afirmam que alcançaram o objetivo;

Objetivo 2 – Sinto que aumentei o meu conhecimento acerca de mim próprio
- 100% alcançaram o objetivo;

Objetivo 3 – Sinto que consigo definir e analisar objetivos a curto e longo

prazo - 80% alcançaram o objetivo;

22

Objetivo 4 – Sinto que consigo identificar as minhas forças e fraquezas - 80%
alcançaram o objetivo;

Objetivo 5 – Sinto que consigo relacionar-me melhor com os membros do
grupo - 100% alcançaram o objetivo.
￼￼￼￼￼
No que respeita a auto-perceção do grau de aquisição das competências
trabalhadas, numa escala de 1 a 6, desde nada a totalmente desenvolvido, a
média dos participantes autoavaliou-se como estando no nível 4 (Bastante)
tanto para a competência “autoconhecimento” como para a competência
“conhecimento do outro”.
Em última análise, numa perspetiva qualitativa da avaliação deste módulo,
apresentamos alguns testemunhos:

Testemunho 1 - “A vida ainda têm muito para me ensinar. As reflexões sobre
o conhecimento de mim próprio são úteis”

Testemunho 2 - “Não existem respostas erradas, conhecer os outros é uma

atividade nunca acabada”

Testemunho 3 – “Fui descobrindo algumas coisas que o grupo vai dizendo
sobre mim”

PLAY – O JOGO DA EMPREGABILIDADE
O projeto Play! – O Jogo da Empregabilidade é
financiado no âmbito do Prémio BPI Solidário, e tem
como objetivo diminuir o número de pessoas em
situação de vulnerabilidade social, potenciando as
suas competências transversais de modo a estarem
mais aptas para integrarem e permanecerem no
mercado de trabalho. Para isto foram construídos
percursos de empregabilidade que contam com
o jogo da empregabilidade

53H +
formação

60H +
estágio

mentoria
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Os resultados globais do projeto, em 2017, foram os seguintes:
Foram dinamizados 3 percursos de empregabilidade (formação);
33 pessoas iniciaram a formação e 31 concluíram;
27 pessoas integraram estágio e 25 concluíram o estágio;
14 pessoas passaram pelo GAPE (Gabinete de Apoio à Procura de Emprego)
e 14 pelo processo de mentorias, no final do estágio;
16 pessoas integraram o mercado de trabalho e 1 pessoa integrou formação
profissional;
Foram formados 13 voluntários em duas ações de formação a voluntários
mentores;
Foram realizadas 66 horas de mentorias.

GAPE – GABINETE DE APOIO À PROCURA
DE EMPREGO
O GAPE é uma resposta de apoio ao emprego que desenvolve atividades
que contribuem para a inserção ou reinserção em mercado de trabalho dos
beneficiários dos serviços da Associação CAIS.
Em Lisboa, realizaram-se, em 2017,

64
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

35
UTENTES DA
ASSOCIAÇÃO CAIS

Estes atendimentos passaram por explorar a experiência profissional, motivação,
expectativas, potencialidades e competências; elaborar o curriculum vitae e
carta de apresentação; pesquisar e responder a ofertas de emprego e simulação
de entrevistas.
Nestes números não estão contemplados todos beneficiários do Projeto
“PLAY – O Jogo da Empregabilidade” que, apesar de trabalharem as questões
relacionadas com a empregabilidade tal como acontece no GAPE, o fazem no
âmbito do projeto.
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No Porto, realizaram-se

124

35

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

PESSOAS
INTEGRADAS
NESTA RESPOSTA

PLATAFORMA + EMPREGO | PORTO
No âmbito desta plataforma foram realizados até outubro 26 atendimentos.
Com a reestruturação da equipa no Porto, a afetação de um recurso nos moldes
em que vinha sendo assumido, foi suspensa.
Anda neste âmbito, foram integrados em RVCC [Sistema Nacional de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências] 12 utentes, cuja
formação decorreu nas instalações do Centro CAIS Porto.

GEPE – GRUPO DE ENTREAJUDA À
PROCURA DE EMPREGO | LISBOA
Os GEPE são grupos informais de pessoas desempregadas, que se reúnem
periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de emprego, na qual todos
os membros do grupo colaboram e se entreajudam. Este grupo, que a CAIS
integra, destina-se às pessoas residentes na freguesia de Marvila.
Em 2017, devido à saída por motivos de doença da animadora da Santa Casa da
Misericórdia, houve uma mudança de animadora e de local de realização da
atividade, o que fez com que a atividade não fosse dinamizada na sua totalidade.
O baixo número de sessões também se ficou a dever às férias escolares do
equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que impossibilitou a
realização das sessões durante Agosto.
Neste momento o grupo funciona no CAI Vale Fundão I, da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
Foram realizadas 25 sessões e passaram pelo GEPE, 12 pessoas, em grupos
regulares de 5 pessoas.
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MICRO-NEGÓCIOS SOCIAIS
REVISTA CAIS
A Revista CAIS, além de um produto editorial de qualidade, configura-se como
uma resposta que providencia uma fonte de rendimento para o/as seus/suas
vendedores/as [que se encontram num processo de desenvolvimento de
competências e capacitação] poderem fazer face às suas despesas imediatas.
Por outro lado pretende ser uma plataforma onde os mesmos podem colocar
em prática as suas aprendizagens, feitas nas atividades promovidas nos Centros
CAIS e desenvolver / conservar hábitos e rotinas de trabalho, num constante
processo de capacitação, autonomização e exercício de cidadania.
O ano de 2017 foi marcado pela continuação e reforço do processo de avaliação e
reorganização de todo o Projeto que havia sido iniciado em 2015 e pela transição
de todos o/as vendedores/as dos distritos de Lisboa e Porto para os Centros
CAIS.
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O PERFIL DO VENDEDOR DA REVISTA CAIS
O vendedor da Revista CAIS é, maioritariamente do sexo masculino, com idades
entre os 51 e 60 anos, de nacionalidade portuguesa, com baixa escolaridade
e residindo em habitação alugada. A grande maioria, cerca de metade, não
tem agregado familiar e o seu principal rendimento é o Rendimento Social
de Inserção.

número de utentes

NÚMERO DE VENDEDORES DA REVISTA CAIS POR FAIXA ETÁRIA
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NACIONALIDADE VENDEDORES REVISTA CAIS
BRASILEIRA - 1
CABO VERDIANA - 1
ITALIANA - 1
MALINESA - 1

18

ROMENA

29

PORTUGUESA

SITUAÇÃO HABITACIONAL VENDEDORES REVISTA CAIS
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TIRAGEM DA REVISTA
No ano de 2017 a Associação CAIS publicou 11 edições da Revista CAIS, mantendo
o modelo editorial lançado em dezembro de 2014.
Como resultado do processo de avaliação e restruturação já referido, que
se traduziu num menor número de vendedores, foi necessário reajustar a
tiragem da Revista CAIS. Por esse motivo a Revista teve, em 2017, uma tiragem
de 10.000 exemplares, havendo situações, pontuais, em que a mesma variou
(abril – 8.000 exemplares e Julho/Agosto - 15.000 exemplares).
No total, no ano de 2017, foram produzidos 113.000 exemplares, gerando uma
sobra de revistas de 30,60%.

NÚMERO DE EXEMPLARES VENDIDOS
No ano de 2017 a Revista CAIS vendeu um total de 78.416 exemplares. Foram
vendidos, em 2017, menos exemplares da Revista CAIS [menos 19,8%], redução
diretamente relacionada com a redução do número de vendedores.
Uma análise mensal das vendas, ao longo de 2017, permite concluir que a edição
com menor número de exemplares vendidos foi a de Outubro (4.617), algo que
também havia sucedido em 2016. A edição com maior número de exemplares
vendidos foi a de Maio (9.323), edição que teve como Diretor Convidado o
Exmo. Senhor Presidente da Republica Portuguesa, Dr. Marcelo Rebelo de
Sousa. É ainda possível concluir que o valor médio de vendas, por edição, é
de 7.128 exemplares.
Uma análise por centro de distribuição permite, igualmente, concluir que
os vendedores acompanhados pelo Centro CAIS Lisboa foram aqueles que
mais exemplares venderam, num total de 56.432 exemplares. O número de
exemplares vendidos está, obviamente, associado ao número de vendedores
que cada entidade / centro de distribuição acompanha, sendo o exemplo acima
referido aquele que mais vendedores da Revista CAIS acompanhou ao longo
de 2017.
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JAN
ZÉ
PEDRO

TIRAGEM
OFERTAS

FEV
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JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

ASSOCIAÇÃO
CAIS LISBOA

4 410

5 031

6 098

5 337

6 642

6 345

6 280

3 739

3 172

3 848

5 530

56 432

ASSOCIAÇÃO
CAIS PORTO

1 625

1 635
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1 640

2 100

1 920

2 575

1 435

1 250

1 460

1 285

18 635

CASA ABRIGO
PADRE AMÉRICO
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80
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40
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40

60

20

60

60

780

AMI - ALMADA

170

235

240

240

258

205

227

270

175

200

90

2 310

VENDA DIRECTA

15

15

15

15

173

0

6

0

0

14

6

259

TOTAL MÊS

6 340

6 996

8 153

7 272

9 323

8 530

9 128

5 504

4 617

5 582

6 971

78 416

RENDIMENTO DOS VENDEDORES DA REVISTA CAIS
Além de permitir o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e
profissionais aos vendedores da Revista CAIS, o Projeto permite igualmente,
aos mesmos, obter um rendimento mensal indispensável ao seu processo de
autonomia. É, portanto, relevante uma análise aos rendimentos associados ao
número de vendas, dos Vendedores da Revista CAIS, ao longo do ano de 2017.
Ao longo das 11 edições a venda da Revista CAIS gerou um total de 109.419,80
euros (inferior em 19,4% ao valor de 2016) para os 51 beneficiários do Projeto,
a que corresponde um rendimento médio, por vendedor, por ano de 2145,48
euros (superior em 9% ao de 2016). A edição de Maio foi aquela que mais
rendimento gerou, num total de 12.810 euros repartidos pelos 43 vendedores
ativos no decorrer da venda dessa edição.
É importante referir, contudo, que em média nem sempre as edições com maior
número de vendas e maior receita global, foram aquelas que maior rendimento
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geraram por vendedor, isto porque o número de vendedores também varia
ao longo do ano tendo janeiro sido o mês com mais vendedores ativos (45)
e Setembro aquele com menos vendedores ativos (30). A edição de julho/
agosto, ainda que não sendo aquela que globalmente mais exemplares vendeu,
foi aquela que em média maior receita gerou por vendedor (354,98 euros),
significativamente acima da média anual por vendedor de 261,56 euros e da
média da edição mais vendida, de maio, de 303,54 euros. No que concerne a
média de rendimentos, por edição, por vendedor, importa referir o significativo
aumento face ao ano de 2016 [em média superior em 23,5%).

RENDIMENTO ANUAL DOS VENDEDORES POR EDIÇÃO E POR
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL/AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL
CENTRO

DEZ

CAIS
LISBOA

6 174,00€ 7 043,40€

8 537,20€ 7 271,80€

9,298,80€

8 883,00€

8 792,00€

5 234,60€ 4 440,80€ 5 387,20€ 1 742,00€

79 004,80€

CAIS
PORTO

2 275,00€ 2 289,00€

2 394,00€ 2 296,00€

2 940,00€

688,00€

3 605,00€

2 009,00€ 1 750,00€ 2 044,00€ 1 799,00€

26 089,00€

C.A.P.A

168,00€

112,00€

126,00€

56,00€

210,00€

84,00€

56,00€

84,00€

28,00€

84,00€

84,00€

1 092,00€

AMI
ALMADA

238,00€

329,00€

336,00€

336,00€

361,20€

287,00€

317,80€

378,00€

245,00€

280,00€

126,00€

3 234,00€

TOTAL

8 855,00€ 9 773,40€ 11 393,20€ 10 159,80€ 12,810,00€

11 942,00€

12 770,80€ 7 705,60€ 6 463,80€ 7 795,20€ 9 751,00€ 109 419,80€

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO DOS VENDEDORES, POR EDIÇÃO E
POR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL/AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CAIS
LISBOA

205,80€

260,87€

294,39€

276,73€

332,10€

329,00€

399,64€

275,51€

211,47€

234,23€

336,61€

CAIS
PORTO

206,82€

228,90€

239,40€

229,60€

267,27€

244,36€

360,50€

251,13€

218,75€

255,50€

257,00€

C.A.P.A

84,00€

56,00€

63,00€

28,00€

210,00€

42,00€

28,00€

84,00€

28,00€

84,00€

84,00€

AMI
ALMADA

119,00€

164,50€

168,00€

168,00€

361,20€

143,50€

158,90€

189,00€

122,50€

140,00€

63,00€

TOTAL

197,24€

238,89€

265,45€

248,31€

303,54€

284,33€

354,98€

256,85€

201,99€

229,85

295,74€
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RENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CAIS E DOS
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
Além do importante rendimento financeiro que a venda da Revista CAIS
proporciona
aos vendedores, não podemos deixar de referir o rendimento que a mesma
gera quer para a Associação CAIS (15% das vendas no caso dos vendedores
acompanhados por outra entidade e 30% das vendas no caso dos vendedores
acompanhados pelos Centros CAIS) quer para os seus parceiros / centros de
distribuição.
A venda da revista CAIS gerou, para a Associação CAIS, uma receita de 46.240,00
euros (mais 2% que em 2016), sendo a edição de Maio aquela que mais receita
gerou (5.713,60 euros) e a edição de Outubro aquela que menos receita gerou
(2.782,20 euros).
No que concerne os seus parceiros / centros de distribuição, gerou para a AMI
– Porta Amiga de Almada 693,00 euros e para a Casa Abrigo Padre Américo
234,00 euros.
No total, em 2017, a Revista CAIS gerou, para a Associação CAIS e seus parceiros
um rendimento total de 47.167,00 euros [menos 20,1% que em 2016].

CUSTOS
Além do rendimento para a Associação CAIS, no valor de 46.240,00 euros
através da venda da Revista CAIS, a mesma beneficiou ainda do apoio da
Segurança Social no valor de 38.027,16 euros e de outros donativos no total de
15.577,00 euros, que se traduz num rendimento global, de 99.844,00 euros.
A esta receita é necessário, contudo, retirar todas as despesas assumidas
no âmbito do projeto, nomeadamente os custos de produção num total de
39.958,14 euros com a Lisgráfica, os custos com recursos humanos num total
de 34.685,00 euros, os custos com as quotizações à INSP no valor total de 99,70
euros, os custos com as quotizações ERC no valor de 204 euros e os custos
vários com deslocações no valor de 220,33 euros, que, no total, se traduzem
numa despesa global, de 87.779,00 euros.

O Projeto Revista CAIS
tem assim, para a
Associação
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SALDO
POSITIVO

12.065,00€

CAIS LAVAUTO
O micro-negócio CAIS Lavauto teve, em 2017, como base o projeto CAIS Lavauto
2.0 financiado pela Phillip Morris Internacional – Tabaqueira, tendo terminado
em julho.

FORAM OS SEGUINTES OS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS:
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

Promover a formação e o
empowerment de pessoas
com grande dificuldade em
integrar mercado de trabalho

Integrar 30 Beneficiários
em formação geral 25H –
competências

- N.o de beneficiários integrados
em formação geral: 29
- N.o de beneficiários
certificados: 25

Promover a formação
específica em lavagem de
automóveis a pessoas com
grande dificuldade em
integrar mercado de trabalho

Integrar 10 Beneficiários
em formação de lavador
de automóveis 20H

- N.o de beneficiários integrados
em formação de lavador de
automóveis: 17
- N.o de beneficiários
certificados: 16

Prevenir o risco de exclusão
social e promover a
reintegração social, familiar
e profissional através da
integração em mercado de
trabalho

Integrar 5 Beneficiários
em mercado de trabalho

- N.o de beneficiários que
integram mercado de trabalho: 7

Promover o acompanhamento
na criação do próprio negócio

Integrar entre 1 a 3
Beneficiários em sessões
de mentoria de criação
de auto- emprego

pesar dos contatos feitos
com a Católica do Porto para
estabelecer parceria de forma
a acompanhar o lavador que
se encontra neste serviço
no Porto – CAIS, isto não foi
possível concretizar, ficando este
objectivo por cumprir.

Promover a sustentabilidade
do negócio CAIS Lavauto de
forma a reinvestir a receita em
formações futuras

Sustentabilidade/
rentabilidade do negócio
CAIS Lavauto

Durante ano e meio de projecto
não se conseguiu promover a
sustentabilidade do negócio
apesar dos vários contactos
feitos com empresas e potenciais
interessados. Verificámos que
para este objetivo ser cumprido
teríamos de ter na equipa
alguém responsável pela gestão
do negócio e perfil comercial.

OBJETIVO
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Nos últimos 6 meses foi feita uma profunda análise interna no sentido de,
examinando as principais questões que se colocam a este negócio, perceber da
sua real potencialidade e sustentabilidade. Neste âmbito foi estabelecida uma
parceria com o ISCTE – Junior Consulting para análise do CAIS LAVAUTO e
desenvolvimento de um business plan, com o necessário acompanhamento
inicial. Este trabalho prevê-se estar concluído até final do primeiro semestre
do ano de 2018.

CAIS BUY@WORK
Este micro-negócio social que se constitui como um serviço de compras de
conveniência (supermercado, farmácia, lavandaria, etc.) prestado por um
utente da CAIS, situa-se na Quinta da Fonte, em Oeiras, servindo também
colaboradores de empresas do LAGOAS PARK e teve, em 2017, 8 empresas
clientes (ASTELLAS, BP, MSD, PFIZER, ZOETIS, JABA RECORDATI e PHC). Em
dezembro de 2017 a Empresa ASTELLAS transmitiu à CAIS a decisão de deixar
de apoiar este serviço. Contudo, foi já desenvolvido um plano de comunicação e
abordagem com outras empresas da zona para aumento do número de serviço.
Na sequência do que havia já acontecido em 2016, foi renovado o protocolo
celebrado entre a CAIS e o ISEG-JBC (Júnior Business Consulting) com o
objetivo de um acompanhamento, por parte de uma equipa do ISEG-JBC, deste
micro-negócio tendo em vista a avaliação do seu desenvolvimento, melhorias
a implementar e elaboração de um business plan que deverá ser apresentado
no final do 1o trimestre de 2018.
Em 2017, foram prestados 1521 serviços, menos 9% que em 2016, facto que
se repercutiu num decréscimo de menos 9,4% na remuneração média do
prestador de serviço e menos 3,2% na receita da CAIS. O resultado no final
do ano foi de € 508,00.
No que diz respeito ao sistema de avaliação contínua do serviço, mais de 90%
dos utilizadores continuam a considerar o serviço excelente.
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RENDIMENTO MENSAL DO PRESTADOR [2016/2017]
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RECEITAS CAIS [2016/2017]
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CAIS RECICLA

A CAIS Recicla é uma oficina criativa que reduz o desperdício e transforma
vidas. É um projeto de capacitação da Associação CAIS que privilegia processos
de criação artística para capacitar pessoas em situação de pobreza e exclusão
social, nas suas competências pessoais e sociais, aumentando assim as suas
oportunidades para o exercício de cidadania e melhor as preparar para o
mercado de trabalho. Através da reutilização de desperdícios cedidos por
diversas empresas, desenvolvemos e produzimos, pelas mãos dos nossos
utentes, peças de Eco design que posteriormente são comercializadas
A oficina CAIS Recicla contou, em 2017, com a participação de 6 novos utentes
no projeto, o que permitiu dar resposta a 29 encomendas com a venda de 4329
peças e ainda receber 7 novas empresas clientes [AETP, Fundação Gonçalo
Silveira, Welcome Home-Mediação Imobiliária, IRIS – Banco Europeu de
Investimento, Entretraining, Ecoworld, Coordenadas Glamour]. A CAIS
RECICLA conseguiu, com receitas próprias, suportar as despesas, não tendo
assegurando contudo lucro.
Para além da divulgação das peças CAIS RECICLA na plataforma “compra
solidária”, da integração dos note-books Fernando Pessoa no conteúdo das
Tuga Box e da divulgação e venda das Árvores de Natal na “Papel e Companhia”,
de 16 novembro a 22 dezembro teve lugar a POP UP STORE, com a abertura
da loja nas instalações do Centro CAIS Porto, como posto de venda das peças
CAIS Recicla (de segunda a sábado das 14h às 19h).
À semelhança do aconteceu com outros micro-negócios sociais da CAIS, foi
também estabelecida uma parceria com outra júnior empresa, neste caso a
Católica Student’s Corporation, para avaliação do negócio CAIS RECICLA
no sentido de se perceber a sua potencialidade para, além da inserção como
ferramenta da metodologia de capacitação da CAIS, como poderia constituir-se
também como elemento de reforço da sustentabilidade da própria associação.
Mesmo no final do ano teve ainda lugar, uma auscultação para um projeto CAIS
RECICLA no âmbito do Portugal Inovação Social – Parcerias para o Impacto
com a “Aliados - The Challenges Consulting”, empresa de consultoria de
inovação orientada para a resolução dos desafios da Economia de Impacto.

38

FUTEBOL DE RUA
DADOS E RESULTADOS GLOBAIS
Em 2017este projeto, que a CAIS vem desenvolvendo desde 2008,como um
importante instrumento de capacitação, no desenvolvimento de competências
pessoais e sociais, dirigido essencialmente a uma população mais jovem e
socialmente vulnerável, enquadrando-se na estratégia complementar de
prevenção da exclusão social e inclusão pelo desporto, teve, à semelhança
dos anos anteriores, resultados especialmente relevantes quer sob ponto de
vista desportivo quer de impacto social.
O projeto envolveu jovens de 16 distritos e 3 ilhas das duas regiões autónomas
dos Açores e da Madeira (Faro, Beja, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra,
Évora, Aveiro, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Porto, Bragança, Braga, Viana
do Castelo, Madeira, Terceira – Açores e São Miguel – Açores).

A nível nacional o
projeto envolveu

1 271
JOGADORES/ AS

provenientes de

oriundas de

158

121

EQUIPAS

ORGANIZAÇÕES

NUM TOTAL

347

84

TÉCNICOS

VOLUNTÁRIOS

assistentes sociais,
psicólogos, animadores,
educadores

assistentes sociais,
psicólogos, animadores,
educadores

1 702
PESSOAS
envolvidas no Futebol
de Rua em 2017.
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Foram ainda garantidos e executados, no decorrer de 2017, quatro importantes
parcerias (inter)nacionais para o Projeto futebol de rua (iPASS Tour D ́Europe,
promovido pela Homeless World Cup; TEAM UP for NEETS, promovido pela
Street Football World, Football 3 for Development, promovido pela Street
Football World e continuidade do apoio do Programa Football For Hope, da
FIFA).
Mantendo-se, relativamente ao ano anterior, o número de distritos / regiões
autónomas envolvidos, aumentou ainda assim, o número de participantes
(37,9%), o número de equipas (54,9%), o número de ipss / associações (23,5%),
parceiros associados, o número de torneios locais, de campos de treino,
de atividades educativas, associadas ao projeto Futebol de Rua, sendo por
conseguinte possível comprovar que o impacto desportivo foi positivo.
Importa ainda salientar a conquista, desportiva do 6o lugar no Campeonato
do Mundo de Futebol de Rua, a atribuição do Prémio Futebol Inclusivo,
pela Federação Portuguesa de Futebol na Gala Quinas de Ouro, a Atribuição
do UEFA Award pela UEFA Foundation e a atribuição do Selo da Bandeira da
Ética pelo PNED.
De forma a promover a divulgação do Projeto Futebol de Rua e colocar a
pobreza e exclusão social na agenda da sociedade civil a Associação CAIS
divulgou 18 press releases, 6 cerimónias oficiais, 3 conferências de imprensa
e 1 spot rádio por ocasião do Projeto tendo gerado 124 notícias na imprensa
escrita, digital, televisão e rádio.

IMPACTO SOCIAL
Se no que concerne o acesso ao desporto, estes dados permitem comprovar
o balanço muito positivo, importa realçar também os excelentes resultados
ao nível do impacto social.
O feedback recolhido junto dos técnicos que participaram na Iniciativa Movete, faz Acontecer, no Torneio Nacional de Futebol de Rua 2017 e nos Eventos
internacionais em 2017 revelam que o projeto Futebol de Rua, no seu todo, teve
um grande impacto positivo para aqueles que nele participam, tendo todos os
participantes nas fases nacionais do projeto referido que o mesmo aumentou
a sua motivação (92,26% dos jogadores, 100% dos responsáveis e 100% dos
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treinadores), autoestima (91,61% dos jogadores, 92,31% dos responsáveis e
95,24% dos treinadores), capacidade de cooperação (94,19% dos jogadores,
96,15% dos responsáveis e 95,24% dos treinadores), capacidade de liderança
(85,81% dos jogadores, 100% dos responsáveis e 95,24% dos treinadores);
aumento da resiliência (89,03% dos jogadores, 92,30% dos responsáveis
e 95,24% dos treinadores); aumento da capacidade empática (90,32% dos
jogadores, 92,31% dos responsáveis e 95,24% dos treinadores) e aumento do
respeito /fairplay (94,84% dos jogadores, 96,15% dos responsáveis e 95,24%
dos treinadores). Tal impacto foi notório na adesão às atividades do projeto
Futebol de Rua, em 2017 e no cimentar das relações de parceria iniciadas nos
últimos anos.
A experiencia que o projeto permite ter é efetivamente muito enriquecedora,
nomeadamente na Final do Torneio Nacional,nos campos de treino e nos eventos
internacionais, momentos nos quais, além do futebol, se pode experienciar
o intercâmbio de culturas, saberes e viveres (na Final do Torneio Nacional
num registo Nacional e no Festival Internacional e Mundial num registo
Internacional), além do óbvio desenvolvimento das competências pessoais e
sociais dos participantes.
Dos participantes das Comitivas / Seleções Nacional de Futebol de Rua todos
efetuaram ao longo de 2017, ou estão a efetuar, mudanças na sua vida, através da
prática desportiva – futebol - regular (68,75%), conclusão / integração no
sistema regular de ensino ou em cursos de formação profissional (56,25%)
ou obtenção de um emprego (62,50%) sendo que 100% dos participantes
estão inseridos no sistema de ensino ou no mercado de trabalho e atribuem
influência à sua participação no projeto Futebol de Rua, reconhecendo que este
lhes incutiu motivação, autoestima, capacidade de resiliência, assertividade,
capacidade de organização e cumprimento de horários, desenvolvimento das
capacidades de cooperação, trabalho de equipa, confiança, comunicação.

A Associação CAIS considera assim atingidos todos
os objetivos definidos, gerando o impacto desportivo
e social definido e prevê, adicionalmente, mais mudanças
positivas na vida dos participantes ao longo
do próximo ano.

41

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS
TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL DE RUA
Realizaram-se 19 torneios locais em 14 distritos e em 3 Ilhas de 2 Regiões
autónomas (Olhão - Faro, Beja, Portalegre, Seixal - Setúbal, Lisboa, Peniche
- Leiria, Coimbra, Évora, Espinho - Aveiro, Aveiro, Constância - Santarém,
Alcoentre – Santarém, Guarda, Gondomar - Porto, Guimarães - Braga, Viana
do Castelo, Madeira, Terceira – Açores e São Miguel – Açores).

Estiveram envolvidos
nestes torneios

1161
JOGADORES/ AS

327

83

TÉCNICOS

voluntários

assistentes sociais,
psicólogos, animadores,
educadores

(torneios locais)

num total de

336
jogos
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FINAL DO TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL DE RUA
A Final do Torneio Nacional decorreu na Vila da Batalha, durante 5 dias, sendo
um dia destinado a atividades de boas vindas, 1 dia destinado a workshops
e atividades culturais, 3 dias destinados a atividades culturais, recreativas,
workshops e torneio inclusivo de futebol de rua. Realizou-se ainda, durante os
5 dias, o curso de arbitragem de futebol de rua para ex-jogadores do Futebol
de Rua.
Estiveram envolvidas nesta Final 23 equipas (Faro, Beja, Portalegre, Setúbal,
Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Porto, Bragança,
Viana do Castelo, Madeira, Açores, Santarém, Évora, Braga, CAIS, Inglaterra,
Évora Feminino, Aveiro Feminino e Inglaterra Feminino), num total de 226
participantes e 84 jogos.
Para além dos workshops “Move-te, faz acontecer do Football 3, a agenda
cultural constituiu-se numa visita ao Mosteiro da Batalha e ao Museu Concelhio
da Batalha, bem como uma visita guiada pela Vila da Batalha e ida às piscinas
municipais.
Teve ainda lugar um Torneio Inclusivo e Torneio Internacional de Futebol de
Rua (Feminino).
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ESTÁGIO E MUNDIAL DE FUTEBOL DE RUA
No estágio que, durante 11 dias decorreu no Estádio da Luz, em parceria com
a Fundação Benfica, estiveram envolvidos 8 participantes.
Para além dos Workshops e Sessões Move, durante os Estágios da Comitiva e
seleções Nacionais de Futebol de Rua a Associação CAIS proporcionou, ainda, 1
atividade cultural ou recreativa, por dia, aos elementos da comitiva e seleções
nacionais, nomeadamente visita ao Museu do Sport Lisboa e Benfica, visita
ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica, ao Palácio de Belém e ao Caixa Campus.
O Campeonato do Mundo de Futebol de Rua decorreu durante 10 dias em
Oslo– Noruega, envolvendo 48 comitivas e tendo a seleção nacional ficado
em 6o lugar.
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FOOT FESTIVAL
O Festival decorreu durante 3 dias em Antuérpia, na Bélgica e envolveu 5
participantes das sessões MOVE.

EUROPEAN STREET FOOTBALL FESTIVAL
Este Festival que incluiu 6 comitivas, decorreu durante 3 dias em Manchester,
Inglaterra e envolveu 8 participantes nacionais (1 comitiva masculina + 1
comitiva feminina).
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SESSÕES MOVE
Esta iniciativa, integrada no MOVE Quality da ISCA, incluiu 64 sessões
envolvendo 16 participantes.

MOVE-TE FAZ ACONTECER
No âmbito desta iniciativa, que visa a promoção e desenvolvimento de valores
e competências pessoais e sociais e que é realizada em parceria com o PNED
(Plano Nacional de Ética no Desporto) e o Programa ERASMUS+JÁ, foram
realizadas 14 sessões locais e 1 sessão nacional, envolvendo um total de 501
participantes.
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CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE RUA
Este curso, realizado em parceria com a Associação Portuguesa de Árbitros
de Futebol, envolveu 9 participantes, durante 2 dias de aulas teóricas e 3 dias
de aulas práticas.
Importa referir que, este ano, no Campeonato do Mundo de Futebol de Rua,
estiveram já dois árbitros portugueses.

OUTRAS INICIATIVAS
Tiveram ainda lugar um 1 Torneio de Lançamento com equipas mistas
compostas por antigos jogadores e mecenas e, por ocasião das celebrações
da Semana Europeia do Desporto, 2 Torneios de demonstração, não inseridos
no calendário oficial: Tomar e Lisboa.
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ATIVIDADES EDUCATIVAS E OCUPACIONAIS
Estas atividades destinam-se a beneficiários que necessitam de acompanhamento
na sua reorganização e ocupação quotidiana,cujas potencialidades de autonomia
sejam passíveis de se desenvolver pelo retorno à atividade profissional ou
integração em programas de reabilitação psicossocial.
Com esta resposta, a CAIS fomenta a motivação e a confiança no poder de
transformação, através de um programa de atividades interdisciplinar que, de
forma integrada, estimula e facilita a (re)aquisição de competências básicas,
pessoais, sociais e técnicas, transversais a várias áreas do saber e do saberfazer. Este serviço é estruturado consoante as necessidades identificadas, e
visa acompanhar os progressos, desafios, experimentações e dificuldades dos
utentes nos vários contextos formativos.

ESPAÇO COMUNIDADE
Trata-se de um encontro mensal que reúne utentes, colaboradores/voluntários
e equipa técnica para a partilha de ideias, sugestões e inquietações, a fim de
melhorar, sempre, o papel e responsabilidade de cada um nos Centros CAIS
de Lisboa e do Porto.
Para além deste espaço de partilha, no Espaço Comunidade tem sempre lugar
o balanço do mês em curso, a antevisão do mês seguinte, com a apresentação
da saída cultural, sessão de cinema e/ou outras novas atividades, bem como
apresentação (em Lisboa) do Jornal Repórteres de Rua e celebração dos
aniversários do mês, quer dos utentes quer dos voluntários e equipa CAIS.
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LISBOA

PORTO

10

11

SESSÕES

SESSÕES

33

16

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

ESPAÇO REVISTA
Especificamente dirigido aos vendedores da Revista CAIS, estes encontros
inserem- se numa estratégia de desenvolvimento de cidadania ativa e
participativa dos vendedores da Revista, complementar das outras atividades
constantes do seu projeto de vida. De periodicidade mensal, o Espaço Revistatem
como grande objetivo a criação de um espaço de debate sobre os conteúdos
propostos pelo Diretor Convidado para a Revista CAIS do mês em causa, a
abordagem de técnicas de venda e estratégias de comunicação para incremento
da venda das revistas, assegurando ainda um maior espírito de equipa e de
partilha de pontos de vista, preocupações e sucessos.

LÍNGUAS
Português - A atividade de Português teve, ao longo do ano em Lisboa, 7 utentes
inscritos com um total de 50 horas de sessões.
Alfabetização - Totalizaram-se 72 horas da atividade de Alfabetização ao longo
do ano em Lisboa, com a participação máxima de 9 utentes inscritos e com uma
periodicidade mensal de aulas (entre duas a cinco aulas/mês). Português para
Estrangeiros - Pela atividade de Português para Estrangeiros passaram, em
Lisboa, 16 utentes ao longo de 36 aulas [duas a cinco aulas/mês], perfazendo
um total de 72 horas.
Inglês – Tendo em vista proporcionar noções estruturadas e conhecimentos
básicos de Inglês (Iniciação), foram realizadas, neste âmbito no Porto, 20 sessões
das 25 previstas, com a duração de 33h. O número de participantes oscilou
entre os 2 e os 3 participantes por sessão.

Informática
Para além da utilização diária do Espaço Digital, onde os utentes usam
o computador e podem aceder à internet, a atividade de Informática foi
desenvolvida, em Lisboa, ao longo de 7 sessões (14 horas), dirigida a 7 utentes.
No Porto, foram realizadas 14 aulas das 26 previstas, com a duração de 21h, para
um número de participantes que oscilou entre os 4 e os 5. Após auscultação
das necessidades e interesses dos utentes foi decidido, em Junho de 2017, não
dar continuidade à atividade no Porto.
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Artes plásticas
Esta atividade, tem como objetivo criar objetos com utilidade e
com diversas matérias e materiais ou, simplesmente, experimentar a abstração
e dar largas à imaginação, quer através do imaginário de cada um, quer através
de técnicas apreendidas. Ao longo ano, realizaram-se 30 sessões de Artes
Plásticas, em Lisboa, traduzidas em 60 horas de atividade com a inscrição
de 7 utentes e 37 no Porto, com a duração de 49h30 e com um número de
participantes que oscilou entre os 8 e 6.

Repórteres de Rua
Esta atividade desenvolve a aquisição de conhecimentos sobre o conceito,
estrutura e elementos de comunicação e escrita para os vários media tendo
como grande objetivo a formação de cidadãos críticos e responsáveis.
Os Repórteres de Rua reuniram ao longo do ano de 2017, em Lisboa, durante
60 horas, tendo passado por esta atividade 11 pessoas.

Teatro
O grupo de teatro, do Centro CAIS Lisboa, desenvolveu a sua atividade ao
longo de 77 horas e contou com a participação máxima de 8 utentes. Ao longo
do ano o grupo de teatro da CAIS organizou e participou em várias ações do
Centro CAIS Lisboa, nomeadamente:
fevereiro - festa de Carnaval;
abril - fez parte da programação do Chapitô, tendo estado em cena com
a peça “A Ceia do Duque”;
junho - o grupo animou o Arraial da CAIS com uma intervenção sobre
os Santos Populares;
dezembro - organizou a Gala de Natal da CAIS com a entrega de prémios
de reconhecimento a voluntários, utentes e equipa técnica.
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TAREFAS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CAIS
LISBOA [GARANTIDAS PELOS UTENTES]
Com o objetivo de envolver os utentes da CAIS de fora a que sintam sempre
este espaço que lhes é destinado como seu, algumas das tarefas de manutenção
foram asseguradas, semanalmente, por 10 utentes, somando 553 horas. Estas
tarefas foram realizadas nomeadamente nas seguintes áreas:

TAREFAS DE MANUTENÇÃO ASSEGURADAS PELOS UTENTES
CENTRO CAIS LISBOA
12
10

número de utentes

8
6
4
2
0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

lava loiça após almoço

JUN

JUL

AGO

SET

apoiar em tarefas logísticas
(retirar plástico das revistas para
reciclagem)

OUT

NOV

DEZ

apoiar na manutenção dos wc
(repor papel e detergente das
mãos)

YOGA
No âmbito desta prática visando o bem-estar, a autoestima, a relação de cada
um consigo próprio e os demais, reajustando o equilíbrio interno e externo e
tomando consciência do corpo, foram realizadas 39 aulas, com a duração de
47h no total e com um número de participantes que oscilou entre os 9 e os 3.
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SAÚDE E BEM-ESTAR (CENTRO CAIS LISBOA)
Esta atividade pretende proporcionar uma melhoria do bem-estar físico e
emocional,promovendo um estilo de vida,o mais possível,saudável e equilibrado.
Pese embora este objetivo, a atividade decorreu apenas no primeiro semestre
do ano, por força do reduzido número de utentes disponíveis e interessados
[entre 2 a 8 utentes por sessão, num total de 34 horas].

HORTA DO COVELO [CENTRO CAIS PORTO]
Sentir a terra,aprender ou reaprender a cuidar de plantas e vegetais,acompanhar
o ciclo de vida das plantas e vegetais, contribuir para a harmonia e limpeza
do espaço verde do Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covêlo, são
algumas das ações desenvolvidas nesta atividade que realizou33 sessões, com
a duração de 40h50, envolvendo um número de participantes que oscilou
entre os 5 e os 6.

BATUCADA RADICAL [CENTRO CAIS PORTO]
Trata-se de um projeto de intervenção, através de um grupo inclusivo de
percussão que facilita a mudança positiva e autónoma ao ensinar os utentes
a tocar instrumentos percussivos e que possibilita a participação em várias
performances durante o ano. Pretende-se, com esta atividade, desenvolver a
responsabilidade, a socialização, a motivação para aprender (“learning identity”)
e o respeito, facilitar atitudes positivas perante si mesmo e os outros, aprofundar
o conhecimento musical e potenciar a expressão artística. Acima de tudo,
promover a autoestima e o bem- estar físico e psicológico. Esta atividade
contou com a presença de 4 utentes num total de 81h30, apenas durante o
primeiro semestre.
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EDUCAÇÃO PSICOLÓGICA DELIBERADA [CENTRO
CAIS PORTO]
O agir, grupo de ação-reflexão, é uma atividade do Centro CAIS Porto para
indivíduos com experiência em carpintaria e pintura, eletricidade e pequenos
reparos. Numa parceria com o Projeto Terceira (C)Idade, da instituição Médicos
do Mundo, os utentes da CAIS entram em contacto com as problemáticas de
muitos idosos da zona histórica do Porto - uma população que vive isolada, com
más condições habitacionais e também ela excluída. Através desta modalidade
de intervenção (educação psicológica deliberada) trabalham-se (e recuperamse) várias competências, técnicas e sociais, dos nossos utentes, bem como o
enriquecimento pessoal e a aquisição de novas perspetivas ao darem o corpo
a uma causa. Participam nesta atividade ao longo do ano, cerca de 2 utentes,
num total de 4h30.

COMUNICAÇÃO À 3A [CENTRO CAIS PORTO]
Esta atividade visa a aquisição de elementos que potenciem o poder de
comunicação (verbal e não verbal) de cada um, através de várias ferramentas e
técnicas, com vista a formação de cidadãos críticos e responsáveis. Durante estas
sessões são trabalhadas, também, em consonância com os perfis previamente
sinalizados, técnicas e formas de estar em entrevistas de emprego, no eixo da
missão CAIS de aproximação à empregabilidade. Nesta atividade, que decorreu
durante o primeiro semestre, realizaram-se 22 aulas, num total de 35h30
com a participação de cerca de 6utentes.

CHÁ FILOSÓFICO [CENTRO CAIS PORTO]
Pretende-se, com esta atividade, praticar o culto da expressão do pensamento,
em torno de um tema filosófico, desenvolvendo também a escuta ativa. Filosofar
é apenas (aprender a) pensar. O objetivo destas sessões passa por estimular o
pensamento e reflexão sobre determinado assunto, de forma estruturada e
racional. Pretende-se, assim, reforçar o sentido de argumentação e capacidade
discursiva, e ainda, potenciar o sentido crítico de cada um, sempre na lógica
do respeito e tolerância pelo outro e diferentes opiniões. Foram realizadas 31
sessões, com a duração de 31h30.O número de participantes oscilou entre
os 4 e os 8 participantes.
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SAÍDAS CULTURAIS
Com as saídas culturais pretende-se facilitar o acesso a determinados agentes
culturais e locais das cidades de Lisboa e do Porto, promovendo atividades de
várias linguagens artísticas (música, teatro, cinema, dança) e fortalecendo as
relações interpessoais entre todos.

SÁIDAS CULTURAIS - UTENTES CENTRO CAIS LISBOA
12

10

número de utentes

8

6

4

2

0

teatro
merideonal “al pantalone”

chapitô “atm”

janeiro

fevereiro

fundação
chapitô “a ceia
benfica – jogo
do duque”
benfica x
belenenses
março

abril

pre-distrital
no estádio do
belenenses

museu de arte
antiga

Museu da
Marinha –
Exposição
Vikings

maio

junho

setembro

SAÍDAS CULTURAIS _ UTENTES CENTRO CAIS PORTO
12

10

número de utentes

8
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6

4

2

0

visita museu
serralves – miró
maio

visita alfandega do
porto – da vinci
agosto

casa da música

casa da música

novembro

dezembro

EVENTOS ANUAIS
Por forma a criar laços com a comunidade, a CAIS dinamizada ações abertas
a todos os intervenientes da comunidade que desejem participar e assim
conhecer na prática o trabalho que desenvolvemos com os utentes CAIS.

ATIVIDADES ANUAIS - CENTRO CAIS LISBOA

FEVEREIRO

JUNHO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

DEZEMBRO

A festa de Carnaval

O Arraial

Magusto

Contou com a participação e
trabalho do grupo de teatro
da CAIS, que apresentou um
“programa de tv” e caricaturou
a equipa técnica do Centro CAIS
Lisboa.
Contou com a participação e
trabalho do grupo de teatro da
CAIS, que encarnou os Santos
Populares (Santo António, São
Pedro e São João) que juntos
realizaram um casamento de
dois noivos muito apaixonados.
Celebrou-se o São Martinho,
numa tarde convívio com
música e castanhas.

Fazer Parte

Para celebrar o Dia Internacional
do Voluntariado, foram formadas
3 equipas de arrumação, limpeza
e arranjo e durante o dia 13 de
Dezembro, cerca de 30 utentes
voluntariaram-se e integraram
as equipas de trabalho

Natal

No dia 21 de Dezembro,
aconteceu a festa de Natal
que este ano consistiu numa
cerimónia de entrega de
prémios ao estilo de Hollywood,
com várias categorias e alguns
números artísticos. Foram
distinguidos utentes, voluntários
e equipa técnica.
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ATIVIDADES ANUAIS - CENTRO CAIS PORTO
FEVEREIRO

Dia dos Namorados

MARÇO

Dia da Mulher

6 utentes + 2 técnicos + 4
voluntários

ABRIL

Dia do Homem

7 utentes

MAIO

Aventurarte

JULHO

Festa Final Atividades

NOVEMBRO

Magusto

2 Técnicos + 1 Voluntário + 9
utentes

DEZEMBRO

Jantar Natal CCD

1 Técnico + 4 Voluntários + 8
utentes

DEZEMBRO

Convívio Natal CAIS

1 elemento da Direção + 2
Técnicos + 2 convidados + 2
voluntários + 15 utentes

AO LONGO
DE TODO O ANO

Bem-me-quero,
Bem-me-sinto

10 utentes+ 1 voluntário

70 utentes
20 utentes + 4 voluntários

28 utentes + 3 voluntários

CAIS VAI À ESCOLA
Esta resposta da CAIS pretende sensibilizar públicos jovens para o fenómeno de
exclusão social e das pessoas em situação sem-abrigo, promovendo a educação
cívica e potenciando a cidadania ativa.
Assim, promove, facilita e aproxima o acesso a ambientes de ensino e educação,
alargando a rede de contactos e experiências dos utentes CAIS. Por outro lado,
leva simultaneamente a CAIS fora de portas e recebe estudantes e professores na
CAIS, demonstrando o trabalho feito no programa de capacitação psicossocial,
apresentando os projetos e envolvendo a comunidade escolar.
No Centro CAIS Lisboa, durante o mês de Abril, foram dinamizadas três ações
de sensibilização sobre Igualdade de Género a 48 crianças (entre os 6 e 12
anos de idade) em parceria com o CLDS Ser Seixal.
Em Julho, a CAIS recebeu um grupo de 15 alunos (dos 13 aos 18 anos) e
de 3 professores da “Start. Social”, instituição de carácter social sem fins
lucrativos, situada em Sacavém, que desenvolve um trabalho de capacitação
e desenvolvimento de competências pessoais e sociais de jovens moradores
na Quinta do Mocho.
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CAIS VAI À ESCOLA - CENTRO CAIS PORTO
TRIMESTRES
JANEIRO
A
MARÇO

ESCOLA
/LOCAL

Nº
Nº
Nº
Nº
TÉCNICO
HORAS PARTICIPANTES UTENTES VOLUNTÁRIOS
CAIS

2

/3

EB
CANIDELO

20h

24

2

1

FM

19h

62

2

1

FM

2

ABRIL
A
JUNHO

/3

EB
CANIDELO
AETP

Todas as atividades inerentes ao projeto concorreram para o
desenvolvimento criativo e produção e comercialização do Bloco produzido
pela CAIS RECICLA “CAIS vai à Escola”.

Aquando da presença do grupo de teatro da CAIS no Chapitô, foi realizada
uma tertúlia, no dia 19 de abril, sobre “experiências de vida” no Bartô e que
contou com a participação de vários utentes CAIS.
Também no mês de junho foi feita uma apresentação do trabalho da CAIS a
um grupo de 15 colaboradores da Empresa “NÓS” que incluiu, na sua ação,
a venda de revistas CAIS na zona do Parque das Nações.

VOLUNTARIADO
Os voluntários CAIS são um pilar estratégico essencial da metodologia de
capacitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos utentes,
tal como acontece com os mecenas empresariais. São, de facto, a confirmação
do envolvimento da sociedade civil na melhoria e contributo individual para
a solução de problemas sociais complexos que a todos impele e obriga.
Estes voluntários enquadram-se, em termos do seu envolvimento concreto,
em três principais perfis:
1. VoluntáriodeAçãoeApoioLogístico;
2. Voluntáriodeconhecimentoedinamizadordeatividades;
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3. Mentor, que acompanha os utentes integrados em estágio profissional
ou no mercado de trabalho.
Em 2017, todo este trabalho somou 913 horas de voluntariado [585 em Lisboa e
328 no Porto], envolvendo 32 voluntários [20 em Lisboa e 12 no Porto].

EM 2017, TODO ESTE
TRABALHO SOMOU

ENVOLVENDO

913H

32

VOLUNTARIADO

VOLUNTÁRIOS

LISBOA

PORTO

LISBOA

PORTO

585

328

20

12

HORAS

HORAS

VOLUNTÁRIOS

VOLUNTÁRIOS

OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS
APOIO JURÍDICO
Para além de todo o apoio jurídico prestado à CAIS, enquanto Associação,
pela ABREU ADVOGADOS, em áreas como a gestão de recursos humanos ou
questões estatutárias, entre outras, foram beneficiários diretos deste apoio 5
utentes da CAIS.
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SAÚDE
A área da saúde é uma área de grande relevância e preocupação dos utentes
da CAIS que têm, nesta matéria, importantes necessidades. Assim, a CAIS, em
parceria com recursos da Comunidade, disponibiliza serviços pontuais que
vão desde o acesso a cuidados básicos de saúde oral, medicação e próteses
oculares, promovendo, assim, a melhoria da saúde e bem estar geral dos utentes,
ao mesmo tempo que potencia as suas oportunidade de (re)integração no
mercado de trabalho.
A parceria com a ESSILOR, que teve início já em 2014, proporciona aos/às
utentes do Centro CAIS Lisboa a aquisição gratuita de óculos e lentes. Em
2017, 18 pessoas beneficiaram de aquisição gratuita de óculos graduados.
Em junho de 2017, iniciou-se uma nova parceria com a ÓPTICA AVENIDA tendo
em vista consultas de optometria com o preço de € 8,00, para os utentes da
CAIS devidamente sinalizados. Beneficiaram deste resposta 10 utentes.
A parceria com a CLÍNICA GOARMON PESSOA, que teve início em Novembro
de 2016, abrange consultas de estomatologia e tratamentos gratuitos. É
também possível a aquisição de próteses dentárias, a preço de custo, isto é,
apenas é cobrado aos/às utentes o valor que o laboratório de próteses cobra à
Clínica Goarmon Pessoa, sendo que existe a possibilidade de pagamento em
prestações, ajustadas em função da situação económica dos/das utentes. Em
2017, beneficiaram desta resposta 10 utentes do Centro CAIS Lisboa.
No Centro CAIS Porto, as parcerias estabelecidas com a ERGOVISÃO, MUNDO
A SORRIR e CLINICA DOS ARCANJOS permitiram a concretização de 77
consultas de visão e atribuição de 70 próteses oculares a utentes da CAIS.
Nos cuidados de saúde oral foram integrados 18 utentes.

RESPOSTAS DE APOIO ALIMENTAR
CANTINA SOCIAL | REFEITÓRIO SOCIAL
Em 2017, beneficiaram da Cantina Social, apenas disponível no Centro CAIS
Lisboa,29 utentes, tendo sido servidas 9770 refeições.
Ao longo do ano, verificou-se uma redução no número de refeições servidas,
por via da autonomização dos/as utentes mas também de orientações emanadas
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da Segurança Social que pretende desenvolver uma profunda reformulação
desta resposta.
Em Dezembro 2017, foi comunicada pela Segurança Social a continuidade
da resposta para o primeiro semestre de 2018, pese embora com redução do
número de refeições protocoladas, a partir de Março 2018, face às 16 refeições
diárias protocoladas em dezembro. Recorde-se que as refeições financiadas
pela Segurança Social eram inicialmente 40 refeições. A Segurança Social
prevê ainda realizar uma avaliação dos agregados familiares, no sentido de
aferir se continuam a reunir as condições para beneficiar da resposta ou se
transitarão para outro tipo de apoio alimentar, nomeadamente o POAPMC
(Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas).

cantina social
receita
acordo segurança social
donativos individuais
donativos instituições
reembolso iva

total receita

despesas
contrato ica (fornecimento refeições)
gás
reparações

valor
€ 24 425,00
€ 1 331,50
€ 1 736,52
€ 2 670,80

€ 30 163,82

valor
€ 25 847,05
€ 304,70
€0,00

total da despesa

€ 26 151,75

resultado do ano

€ 4 012.07

Para além da Cantina Social, o Centro CAIS Lisboa dispõe ainda do Refeitório
Social, com acesso pago (€ 1,5 por refeição), resposta que se destina a utentes
em situação de menor vulnerabilidade, que apresentam uma necessidade de
consumo mais pontual de refeições e que dispõem de condições financeiras
para proceder ao seu pagamento. No ano de 2017, foram apenas servidas no
Refeitório Social 5 refeições referentes apenas a um utente.
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CABAZES ALIMENTARES
Com a redução de refeições servidas no âmbito da Cantina Social, ao longo
de 2017, foram distribuídos cabazes alimentares, compostos por excedentes
dos produtos que o Banco Alimentar fornece à CAIS para consumo interno.
Ocorreram cinco distribuições de cabazes aos/às utentes e suas famílias.
Foram efetuadas 4 distribuições, em janeiro, julho, setembro e dezembro,
que abrangeram 23, 27, 29 e 28 agregados familiares, respetivamente.

BALNEÁRIO E LAVANDARIA
Estas duas respostas, disponíveis apenas em Lisboa, continuam com fraca
adesão por parte dos utentes da CAIS, tendo o balneário sido utilizado por 2
utentes e a lavandaria por 4.

OUTRAS ATIVIDADES
Para além de todo o trabalho desenvolvido pelas equipas CAIS de Lisboa e Porto
no âmbito do que é a missão e objetivos da CAIS, são desenvolvidas ao longo
do ano um conjunto de atividades paralelas cujo impacto junto do públicoalvo é indireto, embora se revistam de relevante importância.
Representam horas de dedicação e trabalho das equipas e contribuem para a
visibilidade dos projetos da CAIS, para a imagem da Associação no contexto
português e internacional. Contribuem, ainda, para a formação técnica e pessoal
da equipa, assim como para o seu bem-estar – aumentando a produtividade e
firmando os bons resultados que se vêm a alcançar. E em simultâneo, formase e mobiliza-se a sociedade civil para os problemas (e soluções) da exclusão
social.
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ESTÁGIOS E OUTRAS MEDIDAS DE APOIO AO
EMPREGO NOS CENTROS CAIS DE LISBOA E PORTO
DATA

ÁREA DE
FORMAÇÃO

CENTRO
CAIS

TIPOLOGIA

PORTO

Mini
Estágio

2016/2017
(86h)

2

Ciências Educação
3º ano - FPCEUP

PORTO

Estágio
Curricular

2016/2017
(300h)

1

Serviço Social
3º ano - U. Lusófona

PORTO

Estágio
Observação

2016/2017
(20h)

3

Educação Social 1o
ano – ESE- IPP

PORTO

Estágio
Observação

2016/2017
(20h)

2

Psicologia 3o ano FPCEUP

PORTO

Estágio
Curricular

2016/2017
(105h)

2

Cinema e Audiovisual
3o ano - ESAP

PORTO

Estágio
Profissional

2016/2017
(1400h)

1

Psicologia OPP

LISBOA

Estágio
Profissional

2017
(400 h)

1

Comunicação

PORTO

CEI+

Dez. 2016 a
Dez.2017

1

CAIS Lavauto

PORTO

CEI+

Set 2017 a
Set 2018

1

CAIS Recicla

LISBOA

CEI+

Jun de 2016 a
Jun de 2017

1

CAIS Lavauto
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DURAÇÃO

Nº
PARTICIPANTES

ATUAÇÃO

DGRS _ TRABALHO COMUNITÁRIO
Em 2017, a CAIS acolheu 4 pessoas (1 em Lisboa e 3 no Porto) no âmbito da
realização de trabalho a favor da comunidade, num total de 389 horas, aplicadas
no tratamento e preparação de materiais de desperdício [oficina CAIS RECICLA]
e no apoio a tarefas de manutenção do centro CAIS no Porto e em atividades
de diversa natureza em Lisboa.

CANDIDATURAS
Por força da necessidade de reforço da capacidade de resposta das atividades e
projetos da CAIS, mormente para poder assegurar o necessário enquadramento
e acompanhamento de um maior número de utentes nas comunidades de
inserção da CAIS,foram desenvolvidas em 2017,à semelhança de anos anteriores,
diversas candidaturas a fontes de financiamento de diversa natureza.
CENTRO
CAIS

ENTIDADES

DATA

ÁREA DE ATUAÇÃO

Montepio FACES

Mar

Setting Up -

Aprovado em 6.000€ para
um orçamento de 31,615€.
Sem exequibilidade, ficou
sem efeito.

Mutação

Mai

Capacitação para a
Inclusão

Submetida

PORTO

ANJE
(parceria)

Mai

Capacitação para a
Inclusão

Submetida

PORTO

IEFP

Jul

CEI – Comercial CAIS
Recicla

Aprovada - iniciado a
2/01/2018

PORTO

IEFP

Jul

Estágio Profissional –
Marketing CAIS Recicla

A aguardar resposta

PORTO

SIC
Esperança

Set

Setting Up

Não aprovado

PORTO

Fidelidade

Out

Setting Up

A aguardar resposta

PORTO

Deloitte Pact
Fund

Nov

CAIS Recicla

A aguardar resposta

Empregabilidade – Criação da
Rede de Empregabilidade de
Marvila (no âmbito do Eixo
6 e 7 da Comissão Social de
Freguesia)

Aprovada

PORTO

PORTO

LISBOA Rede Emprega Fev
Lisboa

ESTADO

63

CENTRO
CAIS

ENTIDADES

DATA

ÁREA DE ATUAÇÃO

Mar

Capacitação Atividades de
desenvolvimento
pessoal e social

Não aprovada

LISBOA

Fundação
Montepio FACES

LISBOA

Incorpora La
CAIXA

Abr

Capacitação e
empregabilidade

Submetida

LISBOA

Football
For Hope Festival

Mai

Projeto Futebol de Rua
– participação de uma
comitiva portuguesa no
próximo Festival na Rússia.

Aprovada

LISBOA

Tabaqueira PMI

Jun

Projeto GET Ready! Atividades de desenvolvimento
pessoal e social

Aprovada

LISBOA

Prémio Manuel
António da
Mota

Jun

Prémio Manuel
António da Mota –
Projeto PLAY

Não aprovada

Rock N Law

Jul

Capacitação e
Empregabilidade

Não aprovada

LISBOA

Acreditação
SVE –
Erasmus+JA

Ago

Voluntariado

Aprovada

LISBOA

Fidelidade
Comunidade

Out

Capacitação e
Empregabilidade
(Lisboa e Porto)

Submetida

LISBOA

Missão
Continente
2017

Nov

Capacitação |
Alimentação

Submetida

LISBOA
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ESTADO

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, TRABALHOS
ACADÉMICOS E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
CENTRO
CAIS

ENTIDADE
ORGANIZADORA

DATA

ÁREA

PORTO

CECOA - Porto

Fev

Partilha experiência formação c/
CECOA – CAIS Lavauto

PORTO

CM Caminha Caminha

Jan

Apresentação da P+E

PORTO

U. Lusófona Porto

Mai

Apresentação Resposta CAIS

PORTO

RTP - Prós e
Contras
- Lisboa

Mai

Apresentação Resposta CAIS

PORTO

U. Portucalense
- Porto

Mai

Apresentação Resposta CAIS

PORTO

FEANTSA Polónia

Mai

Representação Institucional e
auscultação de boas práticas nas áreas
do housing first e na implementação
das salas de consumo assistido

PORTO

SCAP – A3S – S.
Mamede Infesta

Jun

A responsabilidade social das empresas
junto das entidades do 3o sector. CAIS
Recicla como exemplo de boas práticas

PORTO

Escola
Psicossocial do
Porto

Jun

Encerramento projecti ANILUPA

PORTO

ISCTE - Lisboa

Jun

Apresentação poster CAIS Recicla – IV
Encontro da Sociedade Portuguesa de
Psicologia Comunitária

PORTO

Cerci Lamas –
Sta. Maria da
Feira

Out

Partilhas das Boas Práticas da CAIS no
Seminário: No caminho da mudança –
intervenção com famílias.

PORTO

Empreendedores
de Impacto –
TVI

Nov

Apresentação do projecto CAIS Recicla

LISBOA

FC Gulbenkian

Nov

Gestão do Voluntariado

65

PROTOCOLOS
Foram celebrados, em 2017, os seguintes Protocolos:
ENTIDADE

OBJETO

PROJETO

SAOM

Sinalização e
Monitorização SA

Parceria sinalização e
encaminhamento SA

Mundo a
Sorrir

Saúde Oral

C.A.S.O

Médicos
do Mundo

Rastreios

Porto Escondido

CESPU

Formação Certificada

Qualifica

FPCEUP

Acolhimento e Acomp. Estágios

ICCE

IBM

GRANT para apoio financeiro
ao desenvolvimento da
Missão CAIS

CAIS Geral

SEGURANÇA
SOCIAL

Apoio alimentar aos
utentes sinalizados com
esta necessidade [1o e 2o
semestre)

Progama de Emergência
Alimentar

Prolongamento da Adesão ao
ZOETIS
serviço CB@W para 2018
PORTUGAL
STREET
FOOTBALL
WORLD

Micro-negócio social Cais
Buy@Work
Futebol de Rua

Município
da Batalha

Final do Campeonato de
Futebol de rua

Futebol de Rua

ERASMUS
JÁ+
Juventude
em ação

Apoio às Sessões MOVE e
Move-te Faz Acontecer

Futebol de Rua

IPDJ

Apoio às diversas atividades
do Futebol de Rua

Plano Nacional de Desporto para
todos _ Futebol de Rua

UEFA
FOUNDATION

Promoção de diversas
atividades de inclusão social
pelo Desporto.

Futebol de Rua
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III

COMUNICAÇÃO, MARKETING
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

A Comunicação da CAIS teve como objetivo principal, em 2017, a constante
divulgação da atividade da Associação, centrada no seu core - “Capacitação e
Empregabilidade” - e nos restantes projetos e atividades.
O ponto alto do ano, foi sem dúvida o lançamento da Campanha de Mudança
de Coletes dos Vendedores. Constituiu uma importante reunião de boas
vontades e esforços que teve como objetivo a valorização da figura do vendedor
e contribuir para a imagem e notoriedade da Associação, dos seus projetos
e atividades, assegurando, assim, também que a mensagem da CAIS pudesse
chegar sempre a mais pessoas, envolvendo a comunidade e a sociedade civil
nesta causa.

EXPOSIÇÃO MEDIÁTICA EM NÚMEROS
Das diversas iniciativas implementadas, da produção de 23
PressReleases e algumas dezenas de publicações no facebook,
resultaram:
278 NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA IMPRENSA (PROJETO FUTEBOL DE
RUA COM 124 REFERÊNCIAS)
PARTICIPAÇÕES EM PROGRAMAS TELEVISIVOS - 20
REPORTAGENS INFORMAÇÃO TV - 18
PARTICIAPAÇÃO EM PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO - 5
PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO - 10
FACEBOOK CAIS - 14.765 likes (12.172 em Janeiro de 2017)
FACEBOOK FUTEBOL DE RUA - 4385 likes (3.625 em Janeiro de 2017)
FACEBOOK CAIS RECICLA - 2201 likes (1.926 em Janeiro de 2017)
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EVENTOS E INICIATIVAS CAIS
A Associação promoveu e participou em diversas iniciativas ao longo do ano
de 2017. As iniciativas organizadas pela CAIS, à semelhança de anos anteriores,
têm como principal objetivo o envolvimento e ocupação dos utentes CAIS ou
a sensibilização e a angariação de apoios diversos junto da Sociedade Civil.
Destacam-se, assim, as seguintes:

CAMPANHA DE MUDANÇA DE COLETES

Março de 2017 foi sem dúvida um mês que ficará marcado na história da
Associação. Foi lançada no espaço da prestigiada Moda Lisboa a Campanha
de Mudança de Coletes do Vendedores da Revista. Uma campanha de
comunicação dirigida ao público em geral no sentido da perceção do valor
e interesse redatorial da Revista CAIS mas, sobretudo, do impacto direto da
compra da Revista na vida de quem a vende, quer do ponto de vista financeiro
quer motivacional.
Uma campanha, que pretendeu, sob ponto de vista da comunicação e da própria
identidade visual dos vendedores da REVISTA, representar um momento de
viragem e de informação positiva sobre o projeto.
Teve também o objetivo de combater alguma venda ilegal da revista que
se verificava nos últimos tempos e que tinha descredibilizado um pouco o
propósito por detrás da Revista.
Uma mudança do tradicional colete vermelho para amarelo, uma mudança,
na qual pretendemos quase que assinalar o renascimento do projeto.
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Uma campanha que teve uma duração de quase 3 meses e meio, desenvolvida
pela Be Next e que contou com o apadrinhamento de Sua Excelência o Presidente
da República que, desde a primeira hora, teve sempre um papel primordial e
interventivo na mesma, culminando com a sua intervenção direta enquanto
Diretor Convidado na Revista de Maio. A sua associação à campanha contou
ainda com uma ação de venda de rua precisamente no dia em que comemorou
1 ano de Presidência.
A Campanha contou com a preciosa colaboração de um sem número de
identidades desde a sua conceção até à sua veiculação. Sem dúvida uma
campanha que marcou um ponto de viragem na notoriedade e reconhecimento
da Associação.

10 DE OUTUBRO
A 10 de Outubro, a Associação realizou no Auditório da Abreu Advogados,
um evento de partilha de experiência e de resultados da Edição 2015-2017 do
Projeto Abrigo, o Protocolo de Mecenato que reúne as empresas que assumem
a CAIS como um seu projeto de Responsabilidade Social [ABREU ADVOGADOS
| BP| BRACING | BE NEXT | CEC | CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS | CISION
| DHL | EGOR | ERGOVISÃO | FUNDAÇÃO PT | LISGRÁICA | LUSA | OGILVY |
TPF – PLANEGE CENOR | WALL STREET ENGLISH ].
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REFLEX 2017

A Vida
num só rosto.
Dia após dia, ano após ano,
refletimos no rosto os ensinamentos,
a experiência, as conquistas,
as vitórias e as derrotas que vamos
colecionando ao longo dessa estrada
a que chamamos de vida.
Revele-nos vidas espelhadas num rosto!

Nesta 11a edição do REFLEX – Prémio de Fotografia
CAIS|NOVO BANCO, pretendemos enaltecer o
reflexo no rosto dos ensinamentos,da experiência,
das conquistas, das vitórias e das derrotas que
vamos colecionando, dia após dia, ano após ano,
ao longo dessa estrada a que chamamos de vida.
Com mais de 6 centenas de fotografias a concurso,
esta edição, culminou com uma exposição
inaugural na Fábrica Braço de Prata, um dos
espaços referência no meio artístico da Cidade
de Lisboa.

Saiba mais informações e candidate-se até 12 de novembro em www.reflex.com.pt
Promotores:

IMPRENSA 228 X 306.indd 1

Apoios:

26/09/17 11:11

O Júri desta edição foi composto pelo prestigiado
fotógrafo Carlos Ramos, pelo Diretor Criativo da
Agência Be Next, pelo Professor de Fotografia
Jorge Pereira e Rogério Jardim, Diretor da Revista
“O Mundo da Fotografia”

INICIATIVAS E AÇÕES (POR ORDEM CRONOLÓGICA):
JANEIRO
A Revista CAIS contou como Diretor Convidado o músico Zé Pedro dos
Xutos e Pontapés, recentemente falecido;
O Popular jogador de Futsal, Ricardinho, torna-se embaixador do Projeto
Futebol de Rua para a sua Edição 2017.

MARÇO
Apresentação do novo colete dos Vendedores da Revista CAIS no Palácio
de Belém com o apadrinhamento de Sua Excelência o Presidente da República;
Presença na Apresentação do Programa Escola de Impacto da Fundação
Ageas em parceria com o Impact Hub Lisboa;
Sua Excelência o Presidente da República acompanha alguns vendedores
da Revista CAIS e vende a Revista pelas ruas de Belém no dia em que comemora
1 ano de mandato;
Apresentação da Campanha publicitária, associada à mudança de colete
dos vendedores da Revista CAIS, no Centro Cultural de Belém, durante a Moda
Lisboa;
A Seleção Nacional de Futebol de Rua foi galardoada com o Prémio
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Futebol Inclusivo na Gala Quinas de Ouro 2017 organizada pela Federação
Portuguesa de Futebol, pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol
e pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol;
Assembleia Geral Ordinária da CAIS com vista à Aprovação do Relatório
de Atividades e Contas de 2016;
Cerimónia de doação de artigos contrafeitos apreendidos pela ASAE
- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica à Associação CAIS. A
cerimónia foi presidida pelo Inspetor Geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar
e pela Diretora Executiva da Associação CAIS, Maria da Conceição Cordeiro;
A Associação CAIS acolheu no seu Centro na cidade do Porto, a exposição
“Primeiras Pinturas”, executada por utentes da Associação Norte Vida;

ABRIL
O Chapitô acolheu ao longo do mês de Abril uma série de iniciativas da
Associação CAIS:
Exposição de Pintura e Fotografia, Debate Tertúlia e Peça de Teatro.

MAIO
A CAIS e o Montepio deram o pontapé de saída da Edição do Torneio
Nacional de Futebol de Rua 2017 com um torneio/demonstração no Terreiro
do Paço em Lisboa;
Sua Excelência o Senhor Presidente da República foi o Diretor Convidado
da Edição de Maio da Revista CAIS;
A Associação CAIS marcou presença na Assembleia Geral da Feantsa. A
Assembleia Geral decorreu durante a Conferência Anual que se realizou na
cidade de Gdansk na Polónia.

JUNHO
A Associação CAIS promoveu uma formação em Mentoria & Coaching;
Uma equipa de colaboradores da NOS veio conhecer a Associação CAIS
e experienciar de perto todo o processo de venda da Revista. O grupo vendeu
a Revista CAIS ao longo da tarde na zona do Parque das Nações em Lisboa;
Arraial de Santos Populares do Centro Cais de Lisboa;
Projeto Futebol de Rua da Associação CAIS distinguido pela UEFA;
O projeto foi nomeado pela Federação Portuguesa de Futebol para a edição
de 2017 dos prémios “UEFA Foundation For Children” onde foi eleita como uma
das 23 organizações europeias que mais se destacaram no desenvolvimento
de projetos de inclusão social;
A Equipa de Futebol de Rua do Centro Cais de Lisboa participou no Foot
Fest em Antuérpia, Bélgica, promovido pela Belgian Homeless Cup;
A Associação CAIS apresentou o Projeto CAIS Recicla no Workshop “A
relação entre as empresas e as organizações sem fins lucrativos”, dinamizado
pela A3S, no Iscap P.Porto, na Cidade do Porto.
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JULHO
Conferência de Imprensa de Apresentação da Final do Torneio Nacional
de Futebol de Rua na Vila da Batalha;
Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua na Vila da Batalha.

AGOSTO
Estágio da Seleção Nacional de Futebol de Rua;
Conferência de Imprensa de Apresentação da Seleção Nacional de Futebol
de Rua;
Receção da Seleção Nacional de Futebol de Rua por parte de Sua Excelência
o Senhor Presidente da República em Belém;
Participação no Campeonato do Mundo de Futebol de Rua em Oslo,
Noruega.

SETEMBRO
A Seleção Nacional de Futebol de Rua conquista o 6o Lugar da Edição
2017 do Campeonato do Mundo de Futebol de Rua.

OUTUBRO
Arranqueda11aEdiçãodoREFLEX-PrémiodeFotografiaCAIS|NOVOBANCO;
A Associação CAIS marca presença na sessão de apresentação do
Orçamento Participativo Jovem Portugal 2017;
O Centro CAIS Porto da Associação CAIS recebeu a visita de um grupo
de Diretores e Assistentes Sociais italianos e belgas. O grupo veio conhecer de
perto o Projeto CAIS Recicla enquanto projeto exemplo de inovação na área
da economia social;
Encontro de partilha de resultados e experiências do Projeto Abrigo, o
Protocolo de Mecenato da Associação CAIS.

NOVEMBRO
O Projeto Futebol de Rua da Associação CAIS foi uma das duas primeiras
iniciativas a ser distinguida com a Certificação Bandeira da Ética em Portugal;
A Associação CAIS marcou presença no evento Let’s Be Social ‘17
organizado pela AE ISEG;
Abertura Pop-up store CAIS Recicla durante o período de Natal na Cidade
do Porto;
Assembleia Geral Ordinária da CAIS com Apresentação do Plano de
Atividades para o ano de 2018.

DEZEMBRO
Lançamento do livro Start-up Nicolau, um livro de autoria de Nuno Guerra
Santos com ilustrações de Marie Muravski;
Fazerparte;
Cerimónia de Premiação e Exposição Inaugural dos Vencedores e Finalistas
da Edição 2017 do REFLEX - Prémio de Fotografia CAIS | NOVO BANCO;
Presença no Mercado de Natal Solidário da Microsoft Portugal.
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ASSOCIADOS CAIS
No ano de 2017, na sequência de todo o trabalho realizado em 2016, teve lugar
uma profunda reflexão e avaliação de reestruturação desta área. Esta avaliação
e reestruturação assumiu uma nova estratégia de abordagem à sociedade
civil, com o sentido de captar associados que realmente reconheçam e se
identifiquem com o ADN da Associação e na qual possam ter um papel ativo
e de envolvimento nas diversas atividades do dia-a-dia, trazendo um valor
adicional, imprescindível e inestimável enquanto complemento à intervenção
que desenvolvemos junto de todos aqueles que diariamente acompanhamos.
A construção desta nova estratégia passou, assim, por várias fases:
Avaliação das campanhas efetuadas ao longo dos 2 últimos anos;
Regularização e Complementaridade da Base de Dados existente;		
Definição de plano de atuação 2018 – 2020;
Avaliação do software implementado.
Assim, fruto deste período de avaliação, neste momento, o universo de
Associados da CAIS é de 171 associados, em que apenas 69 possuem as suas
quotas devidamente pagas. Este é um valor consideravelmente baixo e que
urge corrigir e potenciar, nomeadamente com a ajuda do plano anteriormente
referido.
Também o valor das quotizações, pelas mesmas razões, baixou 29%. Valor
este que, com a nova estratégia a implementar, pretendemos ver em níveis
condizentes com a notoriedade e reconhecimento de uma instituição como
a CAIS já no final de 2018.

IV

PARCERIAS E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

O trabalho em rede e a complementaridade de esforços para a melhoria das
condições de vida das cidadãs e cidadãos mais vulneráveis é uma estratégia
que integra a génese da própria Associação.
O ano de 2017, tal como 2016 e os anos anteriores, deu continuidade às diferentes
parcerias, formais e informais, bem como outras que entretanto se juntaram
a esta causa, reforçando os resultados e beneficiando tantos que connosco
lutam, todos os dias, por uma vida melhor.
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O trabalho em rede e a complementaridade de esforços para a melhoria das
condições de vida das cidadãs e cidadãos mais vulneráveis é uma estratégia
que integra a génese da própria Associação.
O ano de 2017, tal como 2016 e os anos anteriores, deu continuidade às diferentes
parcerias, formais e informais, bem como outras que entretanto se juntaram
a esta causa, reforçando os resultados e beneficiando tantos que connosco
lutam, todos os dias, por uma vida melhor.
Importa, desde logo, destacar as empresas que constituem O PROJETO ABRIGO,
mecenas que assumem a sua responsabilidade social e o envolvimento nesta
causa de uma forma que muito nos apraz registar e a quem endereçamos o
nosso mais profundo agradecimento. Este final de ano, foi celebrado com 16
empresas [ABREU ADVOGADOS | BP| BRACING | BE NEXT | CEC | CENTRAL
DE CERVEJAS E BEBIDAS | CISION | DHL | EGOR | ERGOVISÃO | FUNDAÇÃO
PT | LISGRÁICA | LUSA | OGILVY | TPF – PLANEGE CENOR | WALL STREET
ENGLISH] o novo Protocolo que vigorará nos anos de 2018 e 2019.
Agradecemos também a tantas outras empresas e instituições, e foram muitas,
que mesmo não fazendo parte do Projeto Abrigo, apoiam financeiramente ou
através de bens ou serviços atividades e projetos específicos da CAIS.
Mas a CAIS manteve também a representação em estruturas organizativas
nacionais e internacionais a quem não podemos também deixar de agradecer
o envolvimento, a partilha de experiências e de saberes e, sobretudo, a parceria
para, em conjunto, encontrar novas respostas e soluções que nos permitam
ajudar quem mais precisa a melhorar a sua vida e a ser cidadãos ativos de
uma comunidade que se pretende cada vez mais participativa, mais justa e
mais solidária:
UAPSA _ Unidade de Atendimento à Pessoa Sem Abrigo e Núcleo de
Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) de Lisboa e Porto;
Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Lisboa e Porto;
Plataforma + Emprego – apoio na identificação de pessoas em situação
de sem-abrigo em acompanhamento no NPISA do Porto, com critérios de
formação e empregabilidade;
PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados;
Rede DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) de Lisboa;
DLBC Frente Atlântica _ Porto;
IES _ Instituto de Empreendedorismo Social _ apoio de consultoria no
âmbito do micro-negócio social CAIS RECICLA, Porto;
Comissão Social de Freguesia de Marvila;
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS);
União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social
(UDIPSS) de Lisboa;
European Anti-Poverty Network;
Europ. Fed. of National Organisations with the Homeless (FEANTSA);
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International Network of Street Papers (INSP);
Street Football World;
Homeless World Cup

V

RECURSOS HUMANOS

O ano de 2017, pese embora tenha continuado a ser um ano de reflexão e
adequação entre as necessidades dos nossos utentes e a intervenção social da
CAIS, representou uma consolidação das equipas, quer de Lisboa quer do Porto,
na sequência das reestruturações e reorganização interna dos anos anteriores.
A equipa permanente da CAIS (contratos de trabalho por tempo indeterminado)
aumentou face ao número existente no ano anterior, pese embora não tenha
sido possível aumentar o número de colaboradores, reforçando as equipas
quer de Lisboa quer do Porto.
De facto, para além dos bons resultados alcançados, o ano fica particularmente
marcado pela boa implementação de instrumentos,procedimentos e redefinição
de objetivos só possíveis pela boa articulação havida no interior de cada uma
das equipas da CAIS mas também entre as diferentes equipas dos Centros
CAIS, nomeadamente dos Centros de Lisboa e Porto.
Não pode deixar de se sublinhar o registo profissional e empenhado da equipa
(Lisboa e Porto) na participação ativa para o bons resultados alcançados e no
desenvolvimento de processos e procedimentos internos muito relevantes,
tendo em vista uma futura gestão da qualidade.
A CAIS contou com uma equipa de 18 colaboradores, 14 em Lisboa e 4 no Porto,
sendo que, no caso do Centro CAIS Porto, integram apenas a equipa 3 elementos,
dado que um dos elementos saiu em setembro, entrando apenas em outubro
um outro com perfil mais adequado à metodologia de capacitação que a CAIS
desenvolve. A estes elementos da equipa acresceram 1 estagiário em Lisboa
apenas durante 3 meses, na área da comunicação, 2 contratos de emprego
inserção + (1 em Lisboa no primeiro semestre do ano e 1 no Porto apenas no
último trimestre, no âmbito do Projeto CAIS LAVAUTO) e 4 prestadores de
serviço em Lisboa (1 no âmbito do micro-negócio social CAIS BUY@WORK, 1
na área do design gráfico/Revista CAIS, 1 na área de jornalismo/Revista CAIS
e 1 no âmbito do Projeto GET READY!).
A equipa CAIS é maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas
entre os 26 e os 63 anos e em que 61% são licenciados.
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NÚMERO DE COLABORADORES CAIS - GÉNERO

HOMENS (Nº)

22%

MULHERES (Nº)

78%

número de colaboradores

NÚMERO DE COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

6
4
2
0

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 ou
mais
homens (nº)

mulheres (nº)

número de colaboradores

NUMERO DE COLABORADORES POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

15
10
5
0

3º ciclo
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secundário

licenciatura ou mestrado
homens (nº)

mulheres (nº)

homens (nº)

2016
homens (nº)
mulheres (nº)

cei+

prestação de
serviços

comissão de
serviços

contrato termo
incerto

contrato termo

contrato por tempo
indeterminado

número de colaboradores

diretor
executivo

auxiliar serviços
gerais/limpeza

motorista
ligeiros 1ª

administrativo/
escritorário...

técnico de
mediação scial

técnico superior
de animação...

assistente
social 3ª

psicólogo

coordenador de
área/serviço

jornalista

número de colaboradores

NUMERO DE COLABORADORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL

4

3

2

1

0

mulheres (nº)

NUMERO DE COLABORADORES POR VÍNCULO LABORAL 2016 2017, incluindo prestadores de serviço e CEI+

10

8

6

4

2

0

2017
homens (nº)
mulheres (nº)
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No âmbito da formação profissional, destacam-se as seguintes ações
frequentadas por elementos da equipa:

MÊS

DIA

TEMA

ENTIDADE

HORAS

COLABORADOR

JAN

18 a 22

Formação de formador
educação não formal

Agência
Erasmus+
Juventude em
ação

40

Joana Vilela

FEV

15

Metodologia de
Planeamento e Gestão
Projetos de Intervenção
Social e Comunitária

EAPN

24

Joana Vilela

FEV

16, 17,
23 e 24

As abordagens
Colaborativas na
intervenção social
com Famílias muito
Vulneráveis

EAPN

24

Patrícia Ricardo

MAR 16 a 18

XIV Conferência
Europeia Saúde Mental
e Exclusão Social

MES europe +
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa

19

Cláudia Fernandes

NOV

6 a 10

Programa de Formação
em Empreendedorismo
Social

ISEP Portugal

40

Cláudia Fernandes

MAR 16 a 18

XIV Conferência
Europeia Saúde Mental
e Exclusão Social

SMES europe +
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de
Lisboa

19

José Sinde

NOV

6, 13
e 17

Formação de
Profissionais na área
de Violência Doméstica
- Intervenção
com vítimas
particularmente
vulneráveis

Câmara
Municipal do
Porto

18

Renata Neves

DEZ

4 e 11

Formação de
Profissionais na área
de Violência Doméstica
- Intervenção
com vítimas
particularmente
vulneráveis

Câmara
Municipal do
Porto

9

Renata Neves

78

VI

CONTAS 2017

O ano de 2017, tal como aconteceu no ano anterior, apresenta um resultado
operacional negativo de € 5.541,00 (valor já com amortizações e resultados
financeiros, calculado antes de impostos).

euros
resultados da explocação - resumo

2017

2016

%

receitas operacionais

663 161,34 €

630 155,14 €

5,2%

custos operacionais

649 361,37 €

616 927,26 €

5,3%

ebitda

13 799,97 €

13 227,88 €

4,3%

margem ebitda

0,02 €

0,02 €

-0,9%

amortizações

18 084,22 €

17 615,52 €

2,7%

resultados extraordinários

-638,62 €

0,00 €

ebit

-4 922,87 €

-4 387,64 €

12,2%

resultados financeiros

-618,17 €

1 213,61 €

-150,9%

resultados antes de impostos

-5 541,04 €

-3 174,03 €

74,6%

Para além de, tal como aconteceu em 2016, não ter sido possível encontrar
medidas de caracter excecional, também não foi possível resolver a questão da
celebração de um Acordo de Cooperação com a Segurança Social, no âmbito
da Comunidade de Inserção do Porto, questão que se procurará resolver em
2018, quer com o apoio da Câmara Municipal do Porto ou da Santa Casa da
Misericórdia da Cidade, para que seja possível encontrar um novo espaço que
permita, em definitivo, resolver o atual obstáculo da acessibilidade.
Merece contudo especial referência o esforço feito por toda a equipa da CAIS
para salvaguardar os melhores resultados operacionais possíveis, quer no
âmbito das atividades e projetos desenvolvidos, quer dos micro-negócios
sociais, esforço este resultante de uma melhoria contínua ao nível da gestão de
projetos e de envolvimento ativo na procura da sustentabilidade dos mesmos.
O Projeto FUTEBOL DE RUA registou este ano um orçamento superior a 120
mil euros, valor que acompanha o crescimento muito considerável do projeto
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quer em dimensão logística e operacional, mas sobretudo ao nível dos
participantes, entidades parceiras e do seu impacto social. O Futebol de Rua
mantém o trajeto dos dois últimos anos com resultado operacional positivo,
aumentando, assim, também a sua credibilidade, quer numa perspetiva nacional
quer internacional.
A Cantina/Refeitório Social apesar da redução muito considerável do apoio
financeiro da segurança social (-28%), mantém o serviço de apoio alimentar a
quem mais precisa e, fruto da gestão rigorosa implementada em 2016, mantem
também o resultado positivo de € 4.012,00.
Os micro-negócios sociais apresentaram resultados operacionais positivos,
embora ligeiramente inferiores aos do ano passado.

RECEITAS
A receita operacional apresenta um ligeiro acréscimo de 5,2% face ao ano
anterior, situando-se em 663.161,3 euros (630.155,1 euros em 2016).
Para este resultado contribuíram sobretudo os donativos das empresas mecenas
[maioritariamente em espécie] que, em 2017, representaram mais 55,7% que
no ano anterior.
Do lado dos particulares registou-se uma quebra de 21,3% e uma quebra de
29% relativamente às quotas dos associados, como já anteriormente referido.
Importa referir que o valor relativo à consignação dos 0,5% do IRS e do IVA
[24 602,00 €], por não ter dado entrada em calendário compatível, não teve
repercussão nas contas de 2017.

DESPESAS
O custo operacional do exercício de 2016 ficou 5,3% acima do custo do ano
anterior, fixando-se em 649.361,37 mil euros.
Este valor reparte-se em cerca de 52% com despesas com pessoal (um peso
ainda assim inferior ao valor de 2016 que era de 54,8%), 47,1% com fornecimento
e serviços externos, 0,7% relativamente a outras despesas operacionais e 0,1%
relativamente a impostos.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017
rubricas

2016

2017

variação

vendas e prestações de serviços

31 517,00 €

31,695

-4 805,00 €

subsídios

354 696,00 €

379,357

-11 244,00 €

reversões

34,00 €

0,00 €

-34,00 €

receitas

outros rendimentos e ganhos

243 908,00 € 293 205,00 € 49 297,00 €

rendimentos suplementares

32 769,00 €

30 967,00 €

-1 802,00 €

ganhos em alienações invet.não financ.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

correcções rel.a períodos anteriores

0,00 €

208,00 €

208,00 €

imputação subsídios p/ investimento

7 538,00 €

7 538,00 €

0,00 €

donativos - empresas

110 957,00 € 172 791,00 € 61 834,00 €

dinheiro

69 340,00 € 105 855,00 € 36 515,00 €

espécie

41 616,00 €

66 935,00 €

25 319,00 €

donativos - particulares

35 462,00 €

-9 594,00 €

donativos - instituições (revista)

45 056,00 €
￼
47 589,00 €

46 240,00 €

-1 349,00 €

juros e rendimentos similares

2 241,00 €

197,00 €

-2 045,00 €

total de receitas

632 396,00
€

663 566,00
€

31 170,00
€
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despesas
fornecimentos e serviços externos

275 475,00 € 306 017,00 € 30 542,00 €

dinheiro

233 859,00 € 239 082,00 €

5 223,00 €

espécie

41 616,00 €

66 935,00 €

25 319,00 €

pessoal

338 620,00 € 337 941,00 €

-678,00 €

imparidade de dívidas a receber

0,00 €

0,00 €

0,00 €

outros gastos e perdas

2 832,00 €

6 250,00 €

3 418,00 €

amortização de imobilizado

17 616,00 €

18 084,00 €

469,00 €

juros e gastos similares

1 028,00 €

815,00 €

-213,00 €

total de despesa

saldo p/ reforço do fundo social
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635 570,00 € 669 107,00 € 33 537,00 €

-3 174,00 €

-5 541,00 €

-2 367,00 €

DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO DE 2017
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DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CAIS

Matilde Cardoso

Pedro Tavares

Sílvia Chambel

José Macieira

Elsa Maria

Miguel Pavão
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