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I- INTRODUÇÃO

O ano de 2020, marcado pela pandemia de COVID-19, mudou por completo as vidas de todos e 
provocou um forte choque no tecido social e económico do país. Foram tempos que trouxeram 

Cumprindo a sua Missão e consciente dos danos colaterais provocados pela pandemia como o 
isolamento, a solidão e o desemprego, a CAIS assegurou e continuará a cumprir o seu dever de 
acompanhamento e proximidade dos utentes como, também, de chegar a um maior número de 
pessoas que precisam de apoio para (re)ganhar a sua cidadania ativa.

O regresso prudente e faseado à nossa ação, durante o ano, centrada nos eixos de Intervenção 
Comunitária, a Capacitação, e a Empregabilidade permitiu, no entanto, alcançar grande parte dos 
nossos objetivos. 

O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E EMPREGABILIDADE da CAIS permitiu em 2020 que das 519 

deixassem de necessitar do acompanhamento social regular da Associação. Também foi possível 
43 novas integrações no mercado de trabalho, permanecendo assim 81 pessoas integradas, tendo 
em conta as que permanecem desde 2019. A atual taxa de permanência no mercado de trabalho 
de utentes da CAIS – 79% - é outro dos grandes motivos de orgulho no percurso, na motivação e na 
determinação dos nossos utentes na prossecução dos seus projetos de vida.

O Projeto FUTEBOL DE RUA que desde 2004, promove a inclusão pelo desporto, envolve 122 
instituições de todo o País, 16 distritos incluindo as regiões autónomas, contou com mais de 160 
participantes em ações de formação presenciais e online.

angariação de fundos e à generosidade da sociedade civil garantiu-se a manutenção do 
rendimento dos vendedores.  

micro-negócio social, desenvolvido e coordenado pela equipa do Centro CAIS do Porto, foi um dos 
vencedores da 1ª edição dos Prémios do Empreendedorismo Social do Município do Porto. Foram 
produzidas 7.230 peças e envolveram-se nos processos de produção mais de 19 utentes.

Apesar destes meses sombrios, há também muitos sinais de esperança com o desenvolvimento 
das várias vacinas, de organizações que trabalham incansavelmente para servir as suas 
comunidades com coragem e dedicação.

maior que obrigam a uma reinvenção constante das ações de intervenção, por parte das nossas 
equipas de Lisboa e do Porto.
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Mais do que nunca, sentimos que a missão da CAIS faz e continua a fazer sentido, que devemos 
continuar a trabalhar arduamente para servir e apoiar as pessoas mais necessitadas. Iremos 
continuar a promover e a valorizar o trabalho em equipa e em rede, de modo a expandir a 
cooperação digital com os parceiros nacionais e internacionais.

A pandemia destacou a qualidade humana das nossas equipas e de todos os que nos têm 
acompanhado ano após ano. Agradecemos aos nossos Voluntários e Mentores, pelo seu generoso 
envolvimento e contributo inestimável; aos Mecenas, empresas e particulares, e aos nossos 
Associados pelo seu apoio continuado e comprometido; a Rede de Parcerias institucionais, 
nacionais e internacionais, sem esquecer os parceiros nas redes locais; aos nossos Utentes para 
com quem temos um forte compromisso de parceria na construção dos seus projetos de vida para 

equipa, para ajudar quem mais precisa.

A todos, sem exceção, um enorme MUITO OBRIGADO da Direção da Associação CAIS!
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II - COMUNIDADE DE INSERÇÃO DE LISBOA E 
PORTO

Atendimento e Acompanhamento Social

É um serviço que visa atuar em diversas situações de crise, bem como apoiar os cidadãos na 

com a participação ativa dos utentes, formas de capacitação e percursos de autonomia.

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

direito de cidadania;

c) Proporcionar o acompanhamento psicossocial, quer na fase de desenvolvimento de 

Nas páginas seguintes, ainda que de forma não exaustiva, procurar-se-á dar conta dos principais 
projetos e atividades do ano de 2020, dando devida nota também aos resultados e ao impacto 
obtido.
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Porto

Lisboa

0   25   50   75   100  125  150   175  200   225   250   275  300 

Totais

Inciativa própria

Através de Parceiros

Atendimento Social

Em 2020, foram rececionadas 161 pessoas no Centro CAIS Lisboa e 23 no Centro CAIS Porto, 
num total de 184 pessoas, o que representa uma diminuição de 33% relativamente ao ano 

-
to que se estendeu até ao mês de junho.

O Centro CAIS Porto esteve encerrado durante um determinado período de tempo, continuan-
do, no entanto, sempre garantido o atendimento por telefone ou por marcação presencial. Na 
sua reabertura, foi necessário rever a sua dinâmica de funcionamento em termos de horário e 
de circulação no interior das instalações, de modo a evitar os riscos de contaminação para os 
utentes e funcionários.

-
itariamente encaminhadas por instituições da rede social fruto do reconhecimento das nossas 
respostas sociais.
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Lisboa Porto TOTAIS CAIS

1ºs atendimentos

Admitidos 

Durante o ano, foram realizados 118 primeiros atendimentos em Lisboa e 22 no Centro CAIS 
Porto, conforme distribuição na tabela acima. Relativamente às novas integrações na 
Comunidade de Inserção, preencheram os requisitos de admissão e demonstraram interesse, 
91 utentes em Lisboa e 21 no Porto, o que representa uma taxa de admissão de 77% em 
Lisboa e de 96% no Porto, face ao número de primeiros atendimentos.

ano atípico, conseguiu-se durante o segundo semestre que os dois centros voltassem a um 
nível habitual de atividade e atingir os objetivos na área do acompanhamento social.

Número de Primeiros Atendimentos 
e de Utentes Admitidos
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Em relação ao acompanhamento social, foram acompanhados na CAIS 286 utentes [197 utentes 
na Comunidade de Inserção de Lisboa e 89 no Porto].

No Porto, 35 dos 89 utentes foram acompanhados no âmbito do NPISA.

Considerando os utentes e seu agregado familiar, bem como as respostas pontuais, foram 
acompanhadas na CAIS 519 pessoas, [412 em Lisboa
cargo e 107 no Porto

Comparando estes dados com os do ano de 2019, importa referir que a CAIS registou um ligeiro 
decréscimo do número de utentes acompanhados - menos 6% - o que é bastante satisfatório 
dado o contexto de pandemia.

Relativamente ao arquivamento de processos, foram arquivados 69 processos em Lisboa [33 por 
desistência, 15 por autonomização, 19 por alteração do projeto de vida, 1 por incumprimento e 1 por 
falecimento] e 22 no Porto [2 por alteração da área de residência, 10 por alteração do projeto de 
vida e 10 por abandono de acompanhamento].

Número de Utentes nas Comunidades
de Inserção CAIS  
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Género
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No que diz respeito às faixas etárias, não houve também grandes alterações face aos 
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Nacionalidade

Portugal

Angola

Brasil

Romênia

Guiné Moçambique 

Reino Unido

Espanha

Cabo Verde

África do Sul

Somália

Alemanha

Filipinas

Holanda 

Ucrânia

Tunísia

Nigéria Iraque  

Eritreia

Mali

São Tomé

Em relação à nacionalidade, continua também a predominar a nacionalidade 
portuguesa [221 utentes], sendo as nacionalidades a seguir com maior número de 
utentes os PALOPS, nomeadamente Angola [13], Guiné [14] e Cabo Verde [6], bem 
como o Brasil [10].
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Totais CAIS

Quer relativamente ao estado civil, quer relativamente à escolaridade, não houve 
também diferenças consideráveis face aos anos anteriores.

Relativamente à escolariedade, duplicou o número de pessoas com bacharelato 
e mestrado.

Nº utentes Lisboa

Nº utentes Porto

total CAIS

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Sem escolaridade

2) 1º ciclo (completo ou incompleto)

3) 2ª ciclo (completo ou incompleto) 

4) 3ª ciclo (completo ou incompleto)

5) Ensino secundário (completo ou incompleto) 

6) Bacharelato
 
7) Licenciatura (completa ou incompleta)

8) Mestrado (completo ou incompleto) 
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Fontes de Rendimento

Tipologia de Habitação
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sem rendimentos 
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Revista CAIS e apoio 
pecuniário SCML, no 
caso de Lisboa)

Prestações Sociais Trabalho 

Pensão

Quarto

Centro de acolhimento

Rua

Habitação de familiares/ amigos

Habitação social

Habitação alugada

Habitação própria

Reforma

Em relação à fonte de rendimento dos agregados familiares, a grande maioria é constituída 
por prestações sociais [57%], permanecendo ainda uma grande preocupação o número de 
utentes que se encontram sem rendimentos ou sem rendimentos declarados [29%], tendo 
mesmo esse número quase que duplicado em relação ao ano anterior.

O número de utentes que tem como principal fonte de rendimento, a remuneração por via 
do trabalho diminuiu e representa 13%.

A tipologia de habitação, na maioria das situações é quarto alugado [29%], seguindo-se os 
utentes que vivem em habitação alugada [20%] ou em casa de familiares ou amigos [16%].

Utentes CAIS Lisboa

Utentes CAIS Porto

Total Utentes CAIS

Totais CAIS

Porto

Lisboa
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Acompanhamento Social

Em relação aos utentes acompanhados na Comunidade de Inserção, na qual se elabora e 
aprofunda o projeto de vida de cada utente, realizaram-se ao longo do ano 1204 atendimentos, 
em Lisboa, e 754 no Porto. No total, a CAIS atendeu 1958 utentes (um crescimento de 61% 
relativamente ao ano anterior) em contexto presencial e via telefone, estratégia adotada devido à 
pandemia e para quem estava impossibilitado de se deslocar.

Em relação aos serviços externos, foram realizados 38 serviços externos em Lisboa e 73 no 
Porto, que incluem visitas domiciliárias e acompanhamento dos utentes em diligências 
necessárias à prossecução do seu plano individual de intervenção. Em Lisboa, este foi um dos 
serviços que sofreu mais alterações devido à pandemia, quer por cancelamento ou entupimento 
de serviços ou proibição de se fazer acompanhar.

Em 2020, foram ainda realizadas 9 reuniões de articulação interinstitucional em Lisboa e 26 no 
Porto. Estas reuniões ocorreram quer no âmbito do acompanhamento dos utentes, quer do 
estabelecimento e fortalecimento de parcerias.

Autonomia plena

Fases d
e 

A
u

ton
om

ização
Emprego

Educação e 
Formação

Habitação

Alimentação

Saúde

Documentação

Acesso a 
direitos sociais 

Atividades da 
vida diária

O/a utente está integrado/a no mercado de trabalho, e não necessita de recorrer aos serviços da CAIS ou de qualquer outra 
instituição. O acompanhamento feito pela CAIS resume-se ao follow-up,  durante 18 meses, conforme previsto no Manual de 
Procedimento e durante 3 anos, conforme princípios orientadores do NPISA Porto.

acompanhamento por parte da CAIS e/ou de outras instituições. 

Utentes que iniciram formação e/ou percurso escolar, mas que continuam a necessitar de acompanhamento por parte da 
CAIS e/ou de outras instituições. 

necessitar de acompanhemento por parte da CAIS e/ou de outras instituições. 

Utentes que transitaram de habitação (da rua para albergue / de albergue para quarto / de quarto para casa alugada ou 
habitação social), o que resultou na melhoria da sua habitação global. 

Utentes que gerem de forma autónoma todas as questões relacionadas com a habitação (ex: relação com o senhorio, 
pagamento das contas, limpeza e manutenção da habitação). 

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

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

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

Utentes que concluíram o processo de acesso a medidas de protecção social (ex: RSI, subs. desemprego, reforma, pensão de 
alimentos, etc.)

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

Não tendo sido alterado o referencial criado para avaliar a evolução dos/as utentes por áreas de 
intervenção, no âmbito do acompanhamento social, o mesmo permaneceu válido para o ano de 
2020:

Níveis de Autonomia dos/as Utentes
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Número de Utentes CAIS por nível de Autonomia

Objetivos atingidos 

Números de Utentes em 
Autonomia Plena

Objetivos iniciais

acompanhados em 2020:
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100
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30
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17 17
11
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102

10

63

79

41
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12
20

6

41

23 20
13
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1) Emprego

2) Educação/Formação

3) Habitação 

4) Alimentação

Número de Utentes Centro CAIS Lisboa por
Nível de Autonomia 

Objetivos atingidos 

Números de Utentes em 
Autonomia Plena

Objetivos iniciais
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8) Atividades da vida diária 

5) Saúde 

6) Documentação

7) Acesso a direitos sociais

8) Atividades da vida diária  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Número de Utentes Centro CAIS Porto por
Nível de Autonomia 

Objetivos atingidos 

Números de Utentes em 
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Importa, em primeiro lugar, realçar que 7% dos utentes acompanhados pela CAIS atingiram 
a autonomia plena. Este dado é especialmente relevante, atendendo ao grande objetivo da 
CAIS de ajudar, não só a integração social destas pessoas na comunidade onde vivem, mas 
sobretudo no sentido de que (re)ganhem uma cidadania ativa que os valorize nos seus 
diversos enquadramentos sociais e pessoais.

Acresce também que 10% dos utentes atingiram o objetivo relativo ao emprego e 23% à 
habitação. No que se refere à Habitação, dos 41 utentes que em Lisboa atingiram este 
objetivo, 17 alteraram a sua condição habitacional e 24 melhoraram as suas condições de 
habitabilidade. No Porto, dos 22 utentes que atingiram este objetivo, 12 alteraram a sua 
condição habitacional e 10 assumiram a gestão de forma autónoma da sua habitação. Neste 
âmbito, é importante referir que o estado pandémico em que o país se encontrava fez com 
que as instituições sociais incrementassem o apoio económico nesta área, de modo a 

seu domicílio.

Quanto ao referencial de Educação/Formação, dos 4 utentes em Lisboa e 6 no Porto que 

no presente ano e os restantes utentes, 3 em Lisboa e 5 no Porto, aumentaram a sua 

Continua, no entanto, a ser preocupante a percentagem reduzida de utentes que atingiram 
os objetivos relativos à alimentação e à saúde [8% e 6% respetivamente].
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participativa.

Estas atividades destinam-se a utentes cujas potencialidades de autonomia são passíveis de 

reabilitação psicossocial.

sentido no plano traçado.

O Programa de Atividades Educativas e Ocupacionais 2020 do Centro CAIS Lisboa e Porto 
foram reformulados com novas atividades educativas e ocupacionais, para oferecer mais 
oportunidades de aprendizagem aos utentes CAIS.

Em 2020, o número de atividades dinamizadas foi decrescendo ao longo do ano devido à 
conjuntura que se impôs em todo o país, tendo-se realizado 389 horas de atividades 
educativas e ocupacionais [336 em Lisboa e 53 no Porto].

Destina-se a utentes que necessitam de acompanhamento na sua reorganização e 
ocupação quotidiana, capacitando-os e dotando-os com competências essenciais à 
promoção da sua (re)integração social e autonomia.

Programa de Capacitação e Empregabilidade

Atividades Educativas e Ocupacionais

Capacitação
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Em Lisboa, acresceu a atividade semanal de Xadrez e que teve bastante adesão por parte de 
alguns utentes.

O Centro CAIS Lisboa nunca fechou portas e tentou que as atividades – que na altura não 
podiam ser presenciais – fossem desenvolvidas via online.

(das aulas online e presenciais) bastante reduzida: a falta de equipamentos e/ou acesso à 
internet dos utentes ou própria disponibilidade dos voluntários, a equipa técnica em espelho 
e em teletrabalho, o receio dos próprios utentes em frequentar o centro, a desvinculação de 
alguns voluntários por motivos vários.

Centro CAIS Lisboa - Atividades Educativas e 
Ocupacionais 

Horas 
atividades

Nº de 
utentes

Português 

Alfabetização

Português para Estrangeiros (PE)

Repórteres de Rua

Inglês

Matemática

Informática 

Artes Plásticas

Cidadania

Teatro

Futebol de Rua

Defesa Pessoal

43

43

43

41

32

41

10

10

12

12

41

8

8

3

7

7

8

8

14

7

5

9

12

7
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No Porto, estas atividades decorrem à segunda-feira – denominando-se “Segundas na Cais”.

reabertura do Centro CAIS Porto em junho, optou-se por não dar continuidade a esta 
atividade, uma vez que depende maioritariamente de voluntários e procurou-se evitar a 
presença de muitos elementos externos à equipa no centro. Deste modo, as “Segundas na 
CAIS” representaram 19 horas de atividades.

Importa ainda referir que, neste âmbito, a parceria da CAIS com o Wall Street English, no 
âmbito do Projeto Abrigo, permitiu inscrever, durante o ano, 5 novos utentes do Centro 
CAIS Porto. Os 2 utentes inscritos em 2019 deram continuidade aos seus estudos ao longo 
deste ano tendo, por isso, um total de 7 pessoas frequentado aulas nos Centros Wall Street. 
Os utentes distribuíram-se pelos Centros Wall Street da Boavista, do Marquês e de Vila Nova 
de Gaia.
Um indicador de sucesso tem sido as renovações de inscrições dos utentes, sinal de que se 
têm empenhado e que continuam interessados em incrementar os seus conhecimentos 
para melhorar as suas perspetivas de integração laboral.

A parceria com o 
Universitário, deu a possibilidade aos utentes da CAIS de iniciarem o processo de RVCC 

Ano.
As sessões são dinamizadas semanalmente nas instalações da CAIS com o apoio de técnicos 
da CESPU. Em 2020, 8 utentes

Centro CAIS Porto - Atividades Educativas e 
Ocupacionais 

Horas 
atividades

Nº de 
utentes

Espaço Comunidade

Sessões de Educação para a Saúde

Artes Plásticas (parceria com a Galeria Olga Santos)

Sessões de upcycling 

Celebrações de Festividades 

3

4

5

2

3

2

10

7

6

10

7

13

22



atividades do mês seguinte, apresentar e debater a edição do jornal dos repórteres de rua e 
comemorar os aniversários do mês, entre outros eventuais temas que possam ser 
considerados pertinentes e interessantes.

O Espaço Comunidade, devido à sua forma de reunião de utentes, de voluntários e da equipa 
técnica, aconteceu apenas nos meses de janeiro e fevereiro.

Realizaram-se 2 sessões em Lisboa e 3 no Porto, com uma participação média de 30 e 7 
utentes, respetivamente.

Estes encontros exclusivamente dirigidos aos vendedores da Revista CAIS, 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.

Este espaço é dinamizado, em Lisboa, pelo Gabinete de Comunicação, e no Porto, pelos 
colaboradores do centro. Mensalmente, é apresentada a Direção Convidada da Revista, os seus 
conteúdos e discutidos os temas da edição. Pretende-se fazer deste lugar uma oportunidade 
de troca de experiências, fomentando não só o espírito de equipa como a partilha de técnicas 
de venda para incrementar a venda das revistas.

Durante 2020, aconteceram 9 sessões em Lisboa e 9 no Porto.

As tarefas de manutenção do Centro CAIS Lisboa e Porto, executadas pelos/as utentes, têm 

espaço comum.
Apenas no primeiro trimestre foi possível distribuir tarefas de manutenção pelos utentes, 
somando-se assim, em Lisboa, entre o apoio ao refeitório, descarregamento da revista e 
limpeza do pátio, 65 horas e no Porto, 12,5 horas.

Espaço Comunidade

Espaço Revista 

Tarefas e Manutenção 
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As saídas culturais pretendem 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.

Longe de corresponder às expectativas para 2020, no início do ano, ainda foi possível os utentes 
usufruírem das seguintes iniciativas:

- No Centro CAIS Lisboa, realizaram-se 2 visitas:

* Em janeiro, 10 pessoas participaram na visita ao Pavilhão do Conhecimento - Exposição PUM! 
A vida secreta dos intestinos.

* Em março, 10 pessoas visitaram a Casa dos Bicos.

- No Centro CAIS Porto:

* Em janeiro, 10 pessoas participaram na visita à Exposição de Máscaras Asiáticas no Museu 
Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia.

* Em março, a CAIS usufruiu da oferta de bilhetes para o espetáculo submersivo “Porto 
Legends - the Underground Experience” sobre as lendas do Porto, na Alfândega do Porto, 
tendo participado 15 pessoas.

Em fevereiro, os vendedores da Revista CAIS de Lisboa e Porto, participaram no Encontro 
Nacional de Vendedores da Revista CAIS, no âmbito da celebração da Semana Internacional 
dos Vendedores de Jornais e Revistas de Rua, organizada pela International Network of Street 
Papers (INSP) e da qual a Revista CAIS faz parte.

Saídas Culturais 
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Os eventos anuais, que habitualmente são realizados e assinalam datas ou 
festividades, tiveram de ser cancelados na sua grande maioria. Embora as equipas 
técnicas tenham pensado em alternativas para a sua realização, com formatos 
diferentes e frequências mais baixas, tal não foi possível.

Eventos Anuais 

ATIVIDADES ANUAIS - CENTRO CAIS LISBOA

CARNAVAL 

FEVEREIRO

A CAIS preparou e comemorou o Carnaval (21 de 
fevereiro) com o Grupo Comunitário de Marvila 
Antiga, na Fábrica Braço de Prata. Foi feito um 

mais de 300 pessoas presentes.

 ARRAIAL DE VERÃO

JUNHO

Ainda com a expectativa de que a pandemia se 
dissipasse, a equipa propôs que o arraial de verão 
acontecesse em julho, mas não se reuniram as 
condições necessárias e de segurança.

AVENTURARTE 

MAIO OU SETEMBRO

Este evento não chegou a ser realizado, por 
envolver a participação de um mínimo de 70 
pessoas de várias instituições.

CAIS A CORES

OUTUBRO 

A CAIS a Cores resulta do trabalho elaborado 
pelos utentes ao longo do ano na atividade Artes 
Plásticas. Esta atividade funcionou apenas 
durante o primeiro trimestre e não foram 
produzidos materiais para alimentar a exposição.

SÃO MARTINHO

NOVEMBRO

O Grupo Comunitário de Marvila Antiga e a CAIS, 
enquanto membro do grupo, decidiram não 
comemorar o São Martinho pelas várias razões 
que se prenderam com a segurança sanitária.

FAZER PARTE 

DEZEMBRO

FESTA DE NATAL

DEZEMBRO

Este evento foi transformado em projeto 

A primeira ação aconteceu em novembro. O 
projeto tem como objetivo melhorar as condições 

durante a atual pandemia.

O Natal foi assinalado com a distribuição e 
entrega de cerca de 40 cabazes com produtos 
alimentares e produtos de higiene bem como 
brinquedos, roupa e outros brindes. Não sendo 
possível agrupar a comunidade, este foi o formato 
possível para assinalar a data.
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ADPS – Atividades de Desenvolvimento 
Pessoal e Social – Projeto GET READY!

ATIVIDADES ANUAIS - CENTRO CAIS PORTO

CARNAVAL 

FEVEREIRO

A CAIS preparou e comemorou o Carnaval com 
a participação de utentes, equipa técnica e 
voluntários, num total de 17 pessoas. Realizou-se 
um ateliê de construção de máscaras e um quiz 
sobre o Carnaval no mundo.

AVENTURARTE

JUNHO

FESTA DE NATAL

DEZEMBRO 

O peddypaper socio-cultural destinado a equipas 
da CAIS e de outras instituições da Rede Social do 
Porto que trabalham com população em situação 
de exclusão social não chegou a se realizar, pelo 
seu caráter coletivo. A atividade estava prevista 
para junho, tendo-se chegado a ponderar a sua 
realização em setembro, mas em nenhuma altura 

evento acontecesse.

O Natal foi assinalado com a atribuição de 
cabazes de Natal, adaptados à situação 
habitacional de cada pessoa (com ou sem 
cozinha) que, entre outros bens, incluiu bens 
alimentares típicos natalícios, uma manta polar e 
máscaras de proteção individual.

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 realizam-se 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.

No ano de 2020, em Lisboa realizaram-se 104 sessões (95 sessões presenciais e 9 sessões em 
videochamada), correspondendo a 260 horas de sessão e um total de 51 participantes. No 
Porto, concretizaram-se 31 sessões, correspondendo a 61 horas de sessões, para um total de 
14 participantes.
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CENTRO CAIS LISBOA:

Devido à pandemia e às regras de distanciamento social, em abril foi criado um grupo de 
Facebook fechado aos participantes e, através de videochamadas, foi possível dar continuidade 
ao trabalho presencial desenvolvido até essa data.

No princípio de maio, com a autorização da D.G.S, do Ministério da Saúde e da Direção da CAIS 
retomaram-se as sessões presenciais. Para o efeito, elaborou-se uma escala de 6 participantes 
por sessão nas ADPS e, entre o período de maio e junho, realizaram-se 2 sessões por dia, 
perfazendo 6 sessões por semana.

Adicionalmente, com o intuito de fortalecer e possibilitar um melhor desenvolvimento de 

Competências, da Accenture.

Foram realizados 4 módulos que abordaram as competências abaixo indicadas e sobre os quais 
transcrevemos alguns testemunhos dos participantes:

(módulo 1)
Testemunho 1 – “No isolamento descobri coisas sobre mim quando normalmente passavam por 
despercebidas, graças às ADPS”

(módulo 2)
Estas competências foram importantes para a consolidação de sentimento de identidade grupal 
(CAIS/ADPS) e fundamentais para o combate a sentimentos negativos consequentes do 

sessões.
Testemunho 2 – “Estas sessões foram importantes para mim para melhorar a minha capacidade 
de autocontrolo. Sinto que ainda tenho que melhorar muito, mas agora tenho mais ferramentas 
para me ajudar”.

(módulo 3)
Testemunho 3 – “Este módulo foi muito importante para mim porque nesta altura precisamos 
da ajuda de outros e precisamos de trabalhar em conjunto.”

(módulo 8)
Testemunho 4 – “Sinto que aumentei algumas capacidades e melhorei atitudes para resolver os 
meus problemas e tomar a decisão correta”.

Os indicadores de avaliação utilizados foram, em Lisboa, tal como no ano anterior, os seguintes:

- Concretização dos objetivos do módulo;

- Auto-perceção da aquisição das competências trabalhadas;

- Análise qualitativa com recolha de testemunhos.
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1) A criação do grupo fechado no Facebook para a realização das sessões de ADPS em 
videochamada teve uma elevada aceitação por parte dos participantes. Foram realizadas mais 

continua a ser utilizado pelos participantes como via de contacto e de partilha.

2) Para os participantes que não reuniram as condições (Ausência de equipamento, internet, etc) 
foram feitos contactos telefónicos, com a mesma periodicidade do que as sessões em 
videochamada e estes utentes atingiram os mesmos objetivos do que os participantes acima 
mencionados.

3) Nas sessões presenciais, todos os participantes respeitaram e cumpriram as regras de 
segurança. Tanto os participantes como os facilitadores adaptaram-se imediatamente à nova 
realidade que impossibilitou os contactos e a partilha de materiais.

CENTRO CAIS PORTO:

Entre o período de março a maio, devido à imposição das regras sanitárias, as ADPS foram 
canceladas tendo sido retomadas em junho, com novas regras de participação. Foi necessário 
mudar de espaço e criar novas dinâmicas para garantir um maior afastamento físico entre os 
participantes. 

A retoma das sessões aconteceu com temas ligados ao bem-estar emocional uma vez que, 

condições ao nível da saúde mental dos utentes em geral. 

Entre o período de novembro a dezembro, face ao aumento do número de casos de infeções por 
COVID-19, foi necessário alterar a dinâmica das ADPS, diminuindo deste modo o contacto grupal. 
Assim, e aproveitando o Módulo “Trabalho em equipa”, convidou-se os participantes das ADPS a 
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Revista CAIS

A Revista CAIS, o mais icónico dos Projetos CAIS, 
fonte de rendimento para os seus vendedores. Estes vendedores encontram-se num contínuo 
processo de desenvolvimento de competências e capacitação, podendo, por esta via, fazer face às 
suas despesas imediatas. Simultaneamente, a Revista CAIS pretende ser, ainda, uma plataforma onde 
podem colocar em prática as suas aprendizagens, adquiridas 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 2020 foi marcado pela suspensão, temporária, da venda da revista provocada pela 
propagação da pandemia.
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disponíveis dos 33 vendedores ativos ao longo de 2020, foi possível concluir que, entre os 
Vendedores da Revista CAIS, 40% têm 61 anos de idade ou mais; 40% têm entre 51 e 60 anos de 
idade; 18% idade entre os 41 e os 50 anos de idade e os demais têm idades variadas desde os 31 e os 
40 anos de idade.
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Número de Vendedores por situação habitacional

variam entre sem instrução / escolaridade e bacharelato.

Em relação ao alojamento 45% dos vendedores residem em quarto alugado; 24% residem em 
habitação alugada, os demais vivem em diferentes tipologias de alojamento; 58% vivem 
isolados (agregado unipessoal).
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Agregado familiar dos vendedores

Número de menores no agregado familiar dos vendedores

No que diz respeito aos agregados familiares, em 85% não há menores de idade, os demais 
agregados variam entre 1 e 2 menores de idade.
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Número de vendedores da Revista CAIS 
por fonte de rendimento 

social de inserção e 24% não tem qualquer outra fonte de rendimento além da revista CAIS.

Tiragem:

No ano de 2020, a Associação CAIS publicou 9 edições da Revista CAIS em papel e 1 edição 
digital (abril/maio), mantendo o modelo editorial e imagem lançados em 2014.

A tiragem da revista CAIS variou entre 6.000 exemplares (8 edições), tendo havido ainda 1 
edição com uma tiragem de 7.500 exemplares (julho/agosto). No total, no ano de 2020, 
foram produzidos 55.500 exemplares.

Número de Exemplares Vendidos:

No ano de 2020 a Revista CAIS vendeu um total de 34.678 exemplares. Foram vendidos, em 
2020, menos exemplares da Revista CAIS, redução diretamente relacionada com a 
diminuição do número de vendedores, a alteração dos hábitos de consumo da população 
em geral, no que concerne à imprensa escrita, a pandemia.

Uma análise mensal das vendas ao longo de 2020 permite concluir que a edição com menor 
número de exemplares vendidos foi a de março (2.460), devido ao início da pandemia. A 
edição com maior número de exemplares vendidos foi a de dezembro (4.703). É ainda 
possível concluir que o valor médio de vendas, por edição, é de 3.853 exemplares.

Uma análise por centro de distribuição permite concluir que os vendedores acompanhados 
pelo Centro CAIS Lisboa foram aqueles que mais exemplares venderam, num total de 21.484 
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 2020
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Rendimento dos Vendedores da Revista CAIS:

vendedores da Revista CAIS, o Projeto permite, igualmente, aos mesmos obter um rendimento 
mensal indispensável ao seu processo de autonomia.

Ao longo das 9 edições, a venda da Revista CAIS gerou um total de 48.527,00 euros para os 33 

1.470,50 euros. A edição de dezembro foi aquela que gerou um maior rendimento total de 

acima da média anual por vendedor de 196,10 euros

(Mensalmente e por Centro de Distribuição)

Nº de Revistas
Vendidas

Associação
CAIS

Lisboa

Associação
CAIS
Porto

Casa Abrigo
Padre Américo

AMI - Almada

Venda 
Directa

TOTAL MÊS

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 55.500

janeiro fevereiro março junho julho/
agosto setembro outubro novembro dezembro

janeiro fevereiro março junho julho/
agosto setembro outubro novembro dezembro

Total 
centro

2.915 2.685 1.628 2.208 2.483 2.141 2.406 1.744 3.274 21.484

1.100 1.327 577 847 1.733 1.360 1.729 1.319 1.254 11.246

60 40 60 60 120 0 60 60 60 520

205 188 187 140 135 140 160 142 115 1.412

0 8 8 0 0 0 0 0 0 16

4.280 4.248 2.460 3.255 4.471 3.641 4.355 3.265 4.703 34.678

Total 
ano
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Rendimento dos Vendedores da Revista CAIS
(Mensalmente e por Centro Distribuição)

Rendimento Médio dos Vendedores da Revista CAIS
(Mensalmente e por Centro de Distribuição)

Rend. 
Vendedores

CAIS 
Lisboa

CAIS 
Porto

C.A.P.A

AMI - Almada

TOTAL

janeiro fevereiro março junho julho/
agosto setembro outubro novembro dezembro Total 

centro

4081,00 € 3759,00 € 2279,20 € 3091,20 € 3476,20€ 2997,40 € 3368,40 € 2441,60 € 4583,60 € 30.077,60 €

1540,00 € 1857,80 € 807,80 € 1185,80 € 2426,20 € 1904,00 € 2420,60 € 1846,60 € 1755,60 € 15.744,40 €

84,00 € 56,00 € 84,00 € 84,00 € 168,00 € 0,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 728,00 €

287,00 € 263,20 € 261,80 € 196,00 € 189,00 € 196,00 € 224,00 € 198,80 € 161,00 € 1976,80 €

5992,00 € 5936,20 € 3432,80 € 4557,00 € 6259,40 € 5097,40 € 6097,00 € 4517,00 € 6584,20 € 48.527,00 €

Rend. Médio 
Vendedores

CAIS 
Lisboa

CAIS 
Porto

C.A.P.A

AMI - Almada

MÉDIA

janeiro fevereiro março junho julho/
agosto setembro outubro novembro dezembro

291,50 € 313,25 € 162,80 € 237,78 € 267,40 € 214,10 € 240,60 € 174,40 € 327,40 €

140,00 € 154,82 € 80,78 € 148,23 € 186,63 € 173,09 € 220,05 € 167,87 € 159,60 €

84,00 € 56,00 € 84,00 € 84,00 € 168,00 € 0,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 €

143,50 € 131,60 € 130,90 € 98,00 € 94,50 € 98,00 € 112,00 € 99,40 € 80,50 €

214,00 € 219,85 € 127,14 € 189,88 € 215,84 € 182,05 € 217,75 € 163,25 € 235,15 €
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Rendimento da Associação CAIS e dos Centros de Distribuição:

vendedores, importa referir também 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 (excluindo o Centro CAIS Porto, para efeitos 
considerado como Centro de Distribuição), uma receita de 16.875,80 euros, sendo a edição de 
dezembro aquela que gerou uma maior receita (2.393,10 euros) e a edição de março aquela que 
gerou uma menor receita (1.240,00 euros). Importa analisar, mais à frente os custos suportados 
pela CAIS a deduzir a este montante de receita no sentido de se obter o real rácio de 
sustentabilidade.

No que concerne os seus parceiros / centros de distribuição, gerou para a AMI – Porta Amiga de 
Almada 423,60 euros, para a Casa Abrigo Padre Américo 156,00 euros e para o Centro CAIS Porto 
3.373,80 euros.

No total, em 2020, a Revista CAIS gerou para a Associação CAIS e seus parceiros um rendimento 
total de 20.829,20 euros.

Custos:

Além do rendimento, para a Associação CAIS, no valor de 16.875,80 euros através da venda da 

(referente a 30% do valor total) que se traduz num rendimento, global, de 89.623,10 euros. 
Contudo, importa salientar que ao mesmo devem ser deduzidas as despesas com o Projecto 

aos quais devem ainda ser adicionados os custos com recursos humanos e honorários num total 

humanos e honorários num total de 44.842,50 euros que se traduzem numa despesa, global, de 
91.659 euros. O que traduz o Projeto Revista, para a Associação CAIS, num saldo positivo de 
18.927,27 euros.

Rendimentos 

CAIS 
Lisboa (incluindo 
vendas diretas)

CAIS 
Porto

C.A.P.A

AMI - Almada

TOTAL MÊS

janeiro fevereiro março junho julho/
agosto setembro outubro novembro dezembro Total 

2158,50 € 2093,50 € 1240,00 € 1638,90 € 2086,20 € 1734,60 € 2028,30 € 1502,70 € 2393,10 € 16.875,80 €

330,00 € 398,10 € 173,10 € 254,10 € 519,90 € 408,00 € 518,70 € 395,70 € 376,20 € 3373,80 €

18,00 € 12,00 € 18,00€ 18,00 € 36,00 € 0,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 156,00 €

61,50 € 56,40 € 56,10 € 42,00 € 40,50 € 42,00 € 48,00 € 42,60 € 34,50 € 423,60 €

2568,00 € 2560,00 € 1487,20 € 1953,00 € 2682,60 € 2184,60 € 2613,00 € 1959,00 € 2821,80 € 20.829,20 €

Rendimento dos Centros de Distribuição
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Empregabilidade

Apoio Pecuniário aos Vendedores da Revista CAIS:

A venda da revista CAIS esteve suspensa entre março e maio de 2020 devido à pandemia não tendo 
sido publicadas, em papel, as edições de abril e maio. De forma a apoiar os vendedores, a CAIS 
concedeu aos mesmos um apoio pecuniário, mensal, em abril e maio no valor total de 13.440 euros 
. Esta verba foi assegurada através da campanha promovida pela equipa de comunicação. A 

Conclusões:

A contínua redução do número de vendedores e a pandemia implicaram uma redução no número de 

Revista. Por considerar que a continuidade deste Programa de Capacitação representa uma 
mais-valia tanto para os vendedores como para a sensibilização da sociedade civil para esta temática, 
a CAIS continuará a sua política de renovação de protocolos com entidades parceiras para novos 
centros de distribuição.

desemprego e que pretendem a sua (re)inserção no mercado de trabalho.

Este percurso formativo destina-se a pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de 
poderem alcançar a sua autonomia pela via do trabalho, com recurso a ferramentas e metodologias 
de desenvolvimento pessoal a par do acompanhamento individual especializado. Este percurso 
permite aos utentes da CAIS a tomada de consciência da importância do desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais com vista à facilitação da sua integração no mercado de trabalho.

Durante o ano foram integrados no mercado de trabalho 43 novos utentes [33 em Lisboa e 10 no 
Porto], perfazendo um total de 81 pessoas que se encontraram inseridas no mercado de trabalho 
(considerando os que transitaram do ano anterior e se mantiveram em follow-up). No quadro abaixo 

outro dos grandes motivos de orgulho no percurso, na motivação e na determinação dos nossos 
utentes na prossecução dos seus novos projetos de vida.

Percurso de Empregabilidade

LISBOA PORTO

Novos Utentes 

Utentes integrados e em follow up

TOTAL

Permanecem no Mercado de Trabalho

33

25

58

51

88%

10

13

23

13

57%
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Os percursos PLAY! têm 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. Contam com 53 horas de 
Formação, 60 horas de estágio e mentoria.

Estavam planeadas para o ano de 2020, a realização de 3 ações no âmbito do protocolo BP 10|300, 

acordado a realização duas formações (julho e setembro) e que a última transitaria para 2021.

39 encaminhamentos e formou-se uma turma com 11 pessoas. 
Destas 11 pessoas, 8 pessoas integraram estágio nos postos da BP. Destas 8 pessoas, 
contratadas e 1 integrou

A segunda ação de formação iniciou-se no dia 26 de setembro com 11 pessoas. Destas 11 pessoas, 8 
integraram estágio nos postos da BP e . Posteriormente, 3 pessoas integraram o 
mercado de trabalho

PLAY! | Lisboa
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O Programa Incorpora é um programa de intermediação laboral, promovido pela Fundação “la 

Em Portugal, em junho de 2018, começaram a funcionar 4 Núcleos Territoriais do Programa 
Incorpora nos Distritos do Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal, com a colaboração de 33 entidades 
sociais no terreno. A CAIS integrou o núcleo de Lisboa. O objetivo do Programa visa a melhoria da 
empregabilidade de pessoas em situação ou risco de exclusão social e a promoção da sua 
contratação pelas empresas.

A meio de março, o Programa Incorpora sofreu alterações, os atendimentos presenciais a 

reuniões por zoom. Em maio, retomaram-se os atendimentos presenciais, mas o contacto com as 
empresas manteve-se por e-mail, telefone e reuniões zoom.

Em 2020, rececionaram-se 70 novas pessoas encaminhadas exclusivamente para o programa 
Incorpora. Durante o ano, realizaram-se 147 reuniões no âmbito do Programa Incorpora: técnicos 

Importa referir que a CAIS integrou vários grupos de trabalho: ex-reclusos, saúde mental, grupo de 
trabalho prospetores de empresa, grupo de trabalho técnicos de acompanhamento, grupo 

incorpora.

para a empregabilidade de modo a terem acesso, de uma forma mais célere, às ofertas de 
emprego presentes na plataforma.

No primeiro trimestre, realizaram-se apenas 2 sessões com um total de 5 pessoas. Os motivos da 

inscritos na atividade e sobreposição de agenda dos técnicos que a dinamizam.

A partir do segundo trimestre, esta atividade tornou-se individual, sendo complementar ao GAPE 

Programa Incorpora - Centro CAIS Lisboa

Atividade Incorpora | Lisboa

Indicadores Objetivos Resultados Taxa de 
Concretização

N.º total de pessoas atendidas

N.º total de ofertas de emprego geridas

N.º total de ofertas partilhadas

N.º total de NOVAS empresas visitadas

N.º total de NOVAS empresas contratantes

N.º total de pessoas integradas no 
mercado de trabalho

70

35

70

60

60

10

96

25

45

32

37

7

137%

71%

64%

53%

62%

70%

Os resultados alcançados, foram os seguintes:
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Estava previsto, para esta atividade, a frequência de 55 pessoas. No entanto, durante o ano foram 
realizados 240 atendimentos e participaram neste programa 96 pessoas, ultrapassando o 
objetivo proposto no início do ano.

O GAPE consiste numa resposta de apoio ao emprego que desenvolve atividades orientadas 

Associação CAIS.

potencialidades e competências; elaborar o curriculum vitae e carta de apresentação; pesquisar 
e responder a ofertas de emprego e simulação de entrevistas.

Em 2020, realizaram-se 79 atendimentos individuais em Lisboa a 59 utentes, ultrapassando o 
objetivo de 55 pessoas proposto no plano de atividades. No Porto, integraram esta resposta 32 
utentes.

GAPE - Gabinete de Apoio à Procura de Emprego

Este micro-negócio social que se constitui como um serviço de compras de conveniência 
(supermercado, farmácia, lavandaria, etc.) prestado por um utente da CAIS através de um 
contrato de prestação de serviços, situa-se na Quinta da Fonte, em Oeiras, servindo também 
colaboradores de empresas do LAGOAS PARK e teve, em 2020, 6 empresas clientes (BP, MSD, 
PFIZER, ZOETIS, JABA RECORDATI e PHC).

Em 2020, foram prestados 528 serviços, o que representa uma redução de 56% relativamente ao 
ano anterior. A média mensal de serviços foi também, naturalmente muito mais baixa, tendo 
sido mesmo a mais baixa dos últimos anos (44 serviços/mês) e claramente inferior ao objetivo 
traçado de 200 serviços/mês.

Este facto deveu-se à situação pandémica e à obrigação de manter os funcionários das 
empresas em regime de teletrabalho.

Micro-Negócios Sociais

CAISBUY@WORK
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Número de Serviços Prestados 2015/2020

Receita do Prestador 2015/2020
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Contudo, esta considerável diminuição do número de serviços não teve uma relação direta na 

no rendimento bruto anual da CAIS (1.344,20 € - menos 15% que no ano anterior). 
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CAIS Recicla

tudo - em primeiro lugar, vidas. É um dos projetos de capacitação da 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 uma cidadania ativa e para melhor as preparar para integrar o mercado de 
trabalho.

Através da reutilização de desperdícios entre papel, cartão, tecidos e lonas cedidos por 
diversas empresas parceiras, são desenvolvidas e produzidas, pelas mãos dos utentes, peças 
de Eco Design que, posteriormente, são comercializadas.

encomendas ultrapassavam já, em número absoluto, o total de todo o ano de 2019. O início da 

caíssem - mantendo-se apenas 2.

trouxe espaço para:

Produtos, de Empresas;

No que diz respeito ao sistema de avaliação contínua do serviço, mais de 90% dos utilizadores 
continuam a considerar o serviço excelente.

Receitas CAIS 2015/2020
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Estas alterações permitiram uma reaproximação a antigos clientes, nomeadamente a Casa 
Fernando Pessoa e a Porto Digital, que voltaram a encomendar os nossos produtos.
Com o alívio das restrições, adaptaram-se novos modelos de funcionamento com os utentes que 
colaboram no projeto, repartidos em pequenos grupos divididos pela semana. Infelizmente, 
perderam-se os momentos em grupo, que tão importantes eram, mas conseguiu-se um equilíbrio 

um contacto mais direto com a população.

• Por parte da Carglass, Critical Software, Compra Solidária e do BNP Paribas;
• Da SIC Esperança, para a confeção de sacos em tecidos reciclados;
• Produção dos postais da artista da cidade, Fuse;
• Criação de um Pack de Natal CAIS RECICLA para venda ao público.

Novembro e dezembro foram meses de recordes de produção, o que veio comprovar a capacidade 
de resposta a grandes encomendas.

Terminou-se o ano com uma produção de 7230 produtos [um decréscimo de 29,7% em relação ao 
ano transato], entre 63 encomendas [um acréscimo de 50% em relação a 2020]. A maior procura foi 
proveniente de clientes particulares, tendo-se registado uma quebra de encomendas por parte 
dos clientes empresariais.

O município do Porto lançou, em 2020, a , 
tendo a CAIS Recicla sido um dos vencedores, com a pontuação mais alta entre todos os 

transformados/recuperados, entre todos os produtos:

 27742 folhas recicladas

 23492 folhas timbradas/obsoletas

 1949 páginas de revista/publicações/livros

 1661 planos papel kraft

 898 capas de conferência

512 envelopes A4

 282 peças de tecido

 85 posters variados

 11 embalagens de cerveja
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Abaixo, apresentam-se os principais resultados dos inquéritos de satisfação:

Na avaliação da experiência com a CAIS Recicla, a variável “celeridade na produção e na
entrega da encomenda” foi a que obteve maior pontuação.

100% dos clientes referem que voltariam a encomendar produtos da CAIS Recicla e
recomendariam os produtos.

Comunicação com 
a equipe CAIS Recicla

Celerida na
Produção e 

Grau de 
satisfação geral

1 2 3 4 5
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Intenção de Compra

Voltaria a encomendar 
produtos da CAIS Recicla?

Recomendaria os 
produtos da CAIS Recicla?

sim não

45



Alguns comentários dos nossos clientes: 

Design / estética dos produtos 

Impacto ambiental gerado 

Impacto social gerado 

Preço acessível

Os motivos que originaram a compra

0

0%

25%

2 4 6 8

75%

87.5%

100%

87.5% pelo impacto social gerado

75% pelo impacto ambiental geral

25% pelo design / estética dos produtos

46



Futebol de Rua

Durante o ano 2020, as atividades do projeto Futebol de Rua foram bastante afetadas pela 
pandemia devido às restrições impostas à prática desportiva que obrigou à suspensão, em 
março, de uma grande parte do programa planeado para 2020.

As orientações da DGS publicadas em Agosto 2020 não permitiram (re)iniciar a maioria das 
atividades previstas e a CAIS ajustou a sua atividade à nova realidade, focando-se no Projecto 
Futebol de Rua conforme apresentado no quadro abaixo:

STATUS

STATUS

I. ATIVIDADES PLANEADAS 

II. NOVAS ATIVIDADES

A organização e promoção do calendário anual do Futebol de Rua

A disseminação da prática regular do Futebol de Rua como estratégia de capacitação e 
inclusão, e motivação da criação de novas equipas em todo o país

A organização do Encontro de Promotores Distritais e Regionais e Formação em Métodos de 
Educação Não Formal

A organização das sessões abertas de futebol de rua (treino de competências sociais e 
desportivas) para as instituições do distrito de Lisboa – Sessões MOVE

A realização de workshops, em valores, competências pessoais e sociais, para as entidades 
envolvidas no Projecto Futebol de Rua – Iniciativa Move-te, faz Acontecer

A organização com os promotores locais na organização das ligas / torneios distritais e 
regionais

Preparar, organizar e acompanhar a Seleção Nacional de Futebol de Rua em eventos 
internacionais

Participação nos projetos internacionais promovidos pela Street Football World e Street 
Football Network (ADIDAS equity project e F3 for all), pela Homeless World Cup Foundation e 
pela FIFA Foundation.

A participação nos eventos internacionais promovidos pela Street Football World e Street 
Football Network, pela Homeless World Cup Foundation e pela FIFA Foundation

A realização do Curso de Arbitragem em Futebol de Rua

A organização da Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua

A organização do/s Estágio/s / campo/s de treino de Futebol de Rua

Organização do Encontro de Treinadores Distritais e Regionais e Formação para Treinadores

Realização de workshops, online, para treinadores

x
x
x
x
x
x
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Devido às atuais restrições a CAIS não implementou, em 2020:

- No âmbito da iniciativa Move-te, faz Acontecer, os workshops em treinos de competências 
pessoais e sociais devido à elevada concentração necessária de participantes por workshop. 

 Erasmus+ JÁ e PNED que, em 2021, irá 
duplicar o número de sessões a realizar.

- O curso de árbitro de futebol de rua, devido à sua componente presencial. Contudo, a CAIS 
APAF, que em 2021 irá duplicar o número de vagas para o curso.

A situação pandémica não permitiu a realização da fase local e nacional do Torneio Nacional de 
Futebol de Rua e a realização dos estágios das seleções nacionais de Futebol de Rua, pois todas 
as competições internacionais foram adiadas ou canceladas.

Deste modo, ao longo do ano foram desenvolvidas as seguintes ações:

Embora tenha havida uma redução drástica nas atividades a desenvolver em 2020, 
 

(entre jogadores/as, treinadores/as e responsáveis) permitindo o Acesso ao Desporto a um 
público-alvo que se encontra numa situação de fragilidade social, possibilitando o contacto 
intergeracional, a igualdade de género e de oportunidades. As atividades realizadas permitiram 
ainda o desenvolvimento de valores, competências pessoais e sociais dos participantes e a 

de todos os agentes envolvidos no mesmo.

Foi ainda possível, manter toda a equipa afeta ao Projecto Futebol de Rua, garantindo assim a 

quer para a edição de 2020 quer para a edição de 2021.

MARÇO

MAIO/ 

Demonstração de Futebol de Rua, com participantes de Aveiro, Porto 

Juventude.

na Alemanha (2 dias).

em Turim (2 dias).

Participação semanal nas reuniões de projeto para a criação de 
conteúdos para uma formação presencial de mediadores de F3 e a 
criação de um MOOC para o mesmo efeito.

Formação Técnica de Treinadores de Futebol de Rua, na sua maioria 
antigos/as participantes do Projeto, em Viseu (4 dias).

semanalmente, nas reuniões de projeto para a criação de um plano 
de ação para a promoção e desenvolvimento de igualdade, equidade 

A CAIS Implementou mais de 100 sessões de futebol de rua abertas à 

24 Participantes

12 Participantes
Internacionais

7 Pessoas

Mais de 40 
treinadores/as e 

assistentes sociais

Mais de 50 
participantes 

seniores

Mais de 20 
treinadores/as
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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 

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 

1. Voluntário de Ação e Apoio Logístico;

2. Voluntário de conhecimento e dinamizador de atividades;

3
trabalho.

Dado os constrangimentos impostos pela situação pandémica e por consequente a redução 
destas iniciativas, em 2020, todo este trabalho somou 918 horas de voluntariado, envolvendo 
36 voluntários [20 em Lisboa e 16 no Porto], conforme apresentado nos quadros abaixo:

Horas de voluntariado

Nº de voluntários

Acção e Apoio Logístico 411 5

Conhecimento 183 11

Mentores 0 4

0 0

Centro CAIS Lisboa

Horas de voluntariado

Nº de voluntários

Nº de voluntários

Acção e Apoio Logístico 77,5 4

Conhecimento 8 4

Mentores 238,5 8

Centro CAIS Porto
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Apoio Jurídico

Em 2020, não houve necessidade de recorrer ao apoio jurídico.

Saúde
- Consultas de Optometria e aquisição de óculos e lentes 

Em 2020, 
graduados, através da parceria com a Essilor. Devido à pandemia, a partir do mês de março, esta 
empresa viu-se obrigada a interromper o apoio dado a entidades externas parceiras e não voltou 

ano de 2021.

Também em Lisboa,  
(8€), através da parceria com a Óptica Avenida de Moscavide.

No Porto, no âmbito da parceria com a ERGOVISÃO foram realizadas 11 consultas de optometria 
e atribuídas próteses oculares.

- Consultas de Estomatologia e próteses dentárias

Em Lisboa,
parceira - Goarmont Pessoa. Foram encaminhadas 2 pessoas para a ONG Mundo a Sorrir.

Balneário e Lavandaria | Lisboa
Em 2020, o balneário não foi utilizado por nenhum utente, bem como a lavandaria.

melhoria das condições habitacionais dos utentes.

Outras Respostas Sociais 
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CANTINA SOCIAL

7 utentes, tendo sido servidas 4097 refeições.

Importa referir que dezembro de 2020 foi o último mês de funcionamento da nossa cantina social 
devido à quebra no fornecimento.

Tal como em anos anteriores, a CAIS recebeu o apoio do Banco Alimentar todas as semanas em 
produtos frescos e, mensalmente uma box, com diversos produtos alimentares.

O vestuário, os produtos de higiene pessoal e para o lar, bem como o mobiliário, obtidos através 
da Entreajuda, do Banco de Bens Doados, do BUS – Bens de Utilidade Social e de doações 
privadas, foram distribuídos ao longo do semestre, consoante as necessidades dos utentes 
avaliadas pelas assistentes sociais.

A CAIS recebeu também, como é habitual, alguns produtos alimentares e brinquedos por parte 
da Entreajuda e do Minipreço, que foram doados no Natal.

Respostas Alimentares
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Candidaturas | Lisboa 

A equipa do Centro CAIS Lisboa desenvolveu e apresentou as seguintes candidaturas:

Outras Atividades

Área de Atuação

PNDpT – IPDJ (2020)

Common Goal

Programme (2020/2021)

Programme (2020/2021)

Programme (2021)

Programa Adaptar Social+

Selo de Qualidade – Programa 

Juventude em Ação

Projeto Fazer Parte – Programa 

Futebol de Rua APROVADA

Futebol de Rua

Futebol de Rua

Futebol de Rua

Futebol de Rua

Comunidade Inserção

Voluntariado

Comunidade Inserção

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

REPROVADA

AGUARDA 
APROVAÇÃO
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Centro CAISData

Workshop Método SYMFOS -ESS

Participação em Seminários e Formações

21 fevereiro Fatima Lopes

Fatima LopesWorkshop Como procurar 
emprego?

09 julho

Workshop Conquista o teu 
emprego de sonho

23 julho Fatima Lopes

Fatima Lopes

Fatima Lopes

Fatima Lopes

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Workshop Plataforma de 
Orientação Vocacional 16 outubro

Workshop Recrutamento na 
Cidade do Porto

Capacitação em Gestão de 
Carreira

20 outubro

16 novembro a 
09 dezembro
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Numa ótica de aproximação ao meio académico e de promoção de discussão de problemáticas 
atuais, o protocolo com o Instituto Superior de Serviço Social do Porto continuou durante 2020.

Mesmo com um decréscimo notório a nível de participação em trabalhos académicos, a 
presença na academia foi reforçada, com aulas na Universidade de Coimbra, Politécnico do 
Porto, Universidade Católica Portuguesa (agendada, mas a aula só acontecerá em janeiro de 
2021), Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, e Instituto de Estudos Superiores de Fafe.

Centro CAIS Porto

TemaData Organização

janeiro Modelos de Serviço 
Social em Portugal

abril
Políticas publicas de 
combate à exclusão 

social

maio Economia Circular e 
Social

novembro
Empreendedores 

Sociais

Aluna UP - Serviço Social - 
Iraceli

Alunas UTAD – Licenciatura em 
Serviço Social

Andreia Barbosa - FCSH, UNova 
de Lisboa

Mafalda Ferreira - Nova SBE
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Imagem e Comunicação Institucional

Newsletter CAIS

Em fevereiro, a CAIS lançou a primeira edição da sua Newsletter mensal com o objetivo de 
divulgar o trabalho e as ações desenvolvidas, mantendo para o efeito as seguintes rúbricas 
fixas:

− Capa do Mês;
− Editorial, artigo ou texto de opinião escrito por uma personalidade;
− Breves da CAIS, notícias relacionadas com o dia-a-dia da Associação;
− Testemunho do Mês, feito por um utente, voluntário ou parceiro a convite da CAIS;
− Fotografia do Mês que reflete uma iniciativa/ação que tenha marcado o mês;
− Rúbrica E Ainda…, com o objetivo de partilhar notícias relevantes sobre os temas da 
Pobreza e Exclusão Social.

A estratégia de comunicação da CAIS manteve, como objetivo principal, a constante divul-
gação da atividade da Associação, focando-se em mensagens que reflitam o trabalho feito nas 
áreas de capacitação e empregabilidade como nos restantes projetos e atividades. Mais do que 
nunca, as redes sociais da Associação CAIS representam um meio de comunicação importante 
para gerir a notoriedade da marca, envolver os seus stakeholders e, naturalmente, trazer mais 
pessoas a participar ativamente na missão da CAIS, quer seja através de donativos, voluntaria-
do ou parcerias.

Num ano marcado pela pandemia de Covid-19, a equipa foi obrigada a repensar as atividades 
planeadas para 2020 e foi necessário adaptar as mensagens e adequá-las às necessidades 
prementes.

III - COMUNICAÇÃO, MARKETING E FUNDRAISING
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Redes Sociais
No ano 2020, a CAIS continuou a sua estratégia de presença regular - com três publicações 
semanais - das suas atividades nos meios digitais através das páginas institucionais do 
Facebook e Instagram e, das páginas do Facebook dos projetos CAIS Recicla e Futebol de 

Futebol de Rua.

O objetivo das redes sociais, além de manter a notoriedade da marca, visa aumentar o 
envolvimento de diversos públicos-alvo na missão da CAIS, para que possa haver 
conversões quer em donativos, quer em voluntários e/ou parcerias para diferentes projetos.

Site
Durante o ano de 2020, o site da CAIS recebeu um total de 44 762 visitas, perfazendo 17 763 
visitantes únicos. Este número revela um aumento em relação ao ano anterior, em que 

visitado foi a 1 de abril, totalizando 373 visitas únicas

56

publicações era, em abril de 2020, cerca de 532 utilizadores;



As páginas mais acedidas do site, tal como podemos constatar na tabela abaixo, foram a 
“Revista CAIS”, seguida de “Revista CAIS do mês”, “Missão e Objetivos” e “Contactos”. É de 
salientar que a página “Revista CAIS do mês” teve mais 255.09% de visualizações do que em 
2019. Este valor está relacionado com a campanha para apoiar os vendedores que foi 
dinamizada nas redes sociais da CAIS durante os meses de abril e maio. Este aumento 

gerar tráfego para o website através das redes sociais.

Visitantes

17,763

Visitas

44,762

Visitas Visitantes

+11.49% +33.7%

Novos 
Visitantes

17,529

Novos 
Visitantes

+31.55%

Páginas Visitas

1. Homepage

2. Revista CAIS

4. Missão e objetivos 

8. Consignação IRS 

10. CAIS Recicla 

5. Contactos

7. Donativos

9. Futebol de Rua

9,534

2,469

2,443

2,177

1,348

1,245

1,079

1,600

1,264

1,082

Números de 2020

Comparação com 2019
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Revista CAIS

O Gabinete de Comunicação da CAIS é responsável pela edição/produção da Revista CAIS e a 
sugestão de uma Direção Convidada, garantido ainda toda a articulação e acompanhamento 
do processo até ao fecho da edição.

Este ano, realizaram-se 10 edições da Revista CAIS, com as seguintes Direções Convidadas:
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CAIS Recicla

O Gabinete de Comunicação desenvolveu e implementou o projeto de rebranding da Cais 
Recicla para a criação de uma nova imagem e os materiais de comunicação. A partir do segun-
do semestre, iniciou-se a dinamização da página de Facebook deste micro-negócio, assentando 
a sua comunicação em três eixos principais: a transformação de vidas, das empresas e dos 
produtos (ambiente).

Futebol de Rua

O Projeto Futebol de Rua tem alocado, a meio tempo, um dos recursos humanos do Gabinete 
de Comunicação garantido deste modo um maior envolvimento, não só na comunicação do 
projeto como também na participação em todas as suas atividades e iniciativas.

Em maio, desenvolveu-se uma campanha para promover a proximidade dos antigos e atuais 
participantes do Futebol de Rua, através da partilha de uma série de testemunhos de atuais 
participantes, com o intuito de minimizar o afastamento provocado pela pandemia de Covid-19. 
Foi também nosso objetivo dinamizar as redes sociais do projeto, com publicações mais assídu-
as ao longo do ano, destacando-se, por exemplo, a iniciativa “Takeover IPDJ” e a campanha de 
informação sobre os cancelamentos de torneios distritais e restantes atividades do projeto. Uma 
das iniciativas mais relevantes levadas a cabo foi o lançamento do Instagram do Futebol de Rua, 
em novembro.
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Comunicação Social
Em 2020, a Associação CAIS estabeleceu uma parceria com a Agência Up Partner para a relação 
com os Órgãos de Comunicação Social.

No entanto, devido à pandemia de Covid-19, muitas atividades foram suspensas ou canceladas o 
que se refletiu numa menor presença nos meios de comunicação social, contando apenas com 
45 presenças em meios de comunicação, maioritariamente na imprensa.

Desenvolvimento de materiais gráficos
O Gabinete de Comunicação tem a responsabilidade pela criação de diversos materiais gráficos 
que vão sendo solicitados ao longo do ano pelas diferentes áreas de atividade da CAIS. Entre 
outros, destacamos: Relatório de Atividades, Plano de Atividades, Manual CAIS Recicla, Manual 
Play, Relatórios IPDJ/FIFA, Info Pack Futebol de Rua.

Programa Incorpora
No início do ano 2020, o Gabinete de Comunicação iniciou contactos com um conjunto de 
empresas/organizações potenciais parceiras para a área de capacitação e empregabilidade, no 
âmbito do Programa Incorpora. O objetivo era estabelecer parcerias no âmbito da 
Responsabilidade Social para apoiar esta área e, simultaneamente, explorar o potencial para 
novos integrantes do Projeto Abrigo.

Devido à pandemia, as reuniões tiveram apenas lugar no mês de fevereiro e início do mês de 
março, até ser decretado o confinamento. Ainda assim, foi possível reunir e estabelecer 
contactos para parcerias futuras com as seguintes empresas: Groundforce, Forallphones, CUF - 
Mello Saúde, Speak, Católica, Pastéis de Belém, Alsea (Starbucks), Infraestruturas de Portugal.

Fundraising e Mecenato
Campanha IRS
A campanha anual de divulgação de consignação de 0,5% do IRS foi realizada com a parceria da 
agência Be Next e lançada em múltiplas plataformas, no início do mês de abril, coincidindo 
com a data de início do preenchimento das declarações de IRS. O conceito foi “Agora que não 
podemos estar na rua, precisamos ainda mais da sua ajuda.”
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Em meados de março, a CAIS teve de tomar a difícil decisão de suspender a venda das Revistas 
nas ruas para proteger quer os vendedores, quer todos os leitores. Na sequência desta decisão, 
o Gabinete de Comunicação teve de arranjar alternativas para garantir o rendimento dos 
vendedores. A solução encontrada passou por disponibilizar a Revista de abril online e 
transformá-la numa edição única que englobasse os meses de abril e maio. Esta iniciativa foi 
acompanhada por um apelo em diversos meios, com vários materiais de divulgação, a pedir 
que as pessoas que lessem a Revista também pudessem fazer um donativo à Associação CAIS. 

A iniciativa teve bastante sucesso e foi possível garantir os rendimentos dos vendedores nos 
meses em que estes não saíram à rua para vender a Revista. No total, foi possível angariar 15.268 
euros. O valor dos gastos com os rendimentos dos vendedores nestes dois meses foi de 13.440 
euros, pelo que com o valor que sobrou (1.828 euros) a CAIS adquiriu Equipamento de Proteção 
Individual para os vendedores, nomeadamente novas viseiras e máscaras.

Eventos e iniciativas CAIS
A Associação promoveu e participou em diversas iniciativas ao longo do ano de 2020. As 
iniciativas organizadas pela CAIS, à semelhança de anos anteriores, tiveram 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 Vendedores – Covid-19
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Semana Europeia do Vendedor
Na primeira semana de fevereiro assinalou-se a Semana internacional dos Vendedores de 
Jornais e Revistas de Rua – #VendorWeek, organizada pela Rede Internacional de Jornais e 
Revistas de Rua (INSP), da qual a Revista CAIS faz parte e que engloba 9 mil pessoas em 35 
países.

A CAIS assinalou a iniciativa através das redes sociais, criando vários conteúdos para o efeito, 
baseados em relatos dos vendedores da Revista CAIS. Ainda no âmbito desta efeméride, o 
Gabinete de Comunicação organizou o I Encontro Nacional de Vendedores da Revista CAIS.

O encontro teve lugar no dia 5 de fevereiro e contou com os vendedores de Lisboa, Porto, 
Coimbra e Almada. O dia começou com uma dinâmica de grupo no Centro CAIS Lisboa, 
seguida de um almoço em grupo com o objetivo que os vendedores se conhecessem entre si e 
pudessem trocar ideias e experiências, terminando com uma visita guiada pela cidade de 
Lisboa, sem esquecer alguns dos pontos de venda da Revista CAIS na cidade.
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CAIS | Novo Banco, lançada em 2019. Esta iniciativa continua a ser essencial na vida da 
Associação, quer pela sua relevância, quer pela parceria longa que estabelecemos com o nosso 
mecenas, Novo Banco.

concurso com o tema “Mundo com Futuro”. O objetivo foi retratar iniciativas positivas e 
sustentáveis que tentam contrariar um futuro incerto decorrente das alterações climáticas e 

marcar a diferença a nível ambiental e que comprovam que a mudança é possível se 
ampliarmos os nossos gestos.

Os vencedores foram anunciados nas redes sociais e, também, na Revista de abril/maio, edição 

exposição na Estufa Fria de Lisboa entre os dias 1 a 22 de outubro.

Projeto REFLEX (2019)
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Datas festivas assinaladas nas redes sociais

Outras Iniciativas

relacionadas com o dia-a-dia dos projetos da CAIS e da vida nos centros, as redes sociais da 
CAIS têm tido uma dinamização contínua, muitas vezes, impulsionada por datas festivas ou 
efemérides relevantes e para as quais desenvolvemos diversos conteúdos, dos quais 
destacamos:

Regresso das vendas nas ruas
Em junho, os vendedores voltaram às ruas para vender a Revista, pelo que foi feito um trabalho 
de divulgação constante nas redes sociais da CAIS para transmitir a mensagem de que havia 
segurança e proteção no ato da compra das Revistas. Para esta ação, percorremos vários locais 

criação desses conteúdos

Estudo Data Science for Social Good
Em maio de 2020, a CAIS estabeleceu uma parceria com a Data Science for Social Good 
Portugal (DSSG) com o objetivo de medir o impacto social da Revista CAIS, com dados 

foram realizadas diversas reuniões para discussão de possíveis caminhos e dos resultados que 
iam sendo encontrados. Este projeto culminou com a divulgação, em dezembro, de um 

mais relevantes da Revista CAIS e que foram sendo divulgados na semana em que a Revista 

a DSSG, desta vez com o objetivo de desenvolver uma ferramenta para a recolha de dados 
sobre os utentes da CAIS.
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Lançamento Livro “Ângulo Cego”
Em novembro de 2020, à semelhança do que foi feito em Natais anteriores, a CAIS lançou um 
livro solidário da autoria do Nuno Guerra Santos, membro da Direção da CAIS. O objetivo foi 
angariar receitas quer para a CAIS, através da venda online, quer para os vendedores da Revista, 
através da venda dos livros com a Revista de dezembro. A divulgação decorreu, sobretudo, nas 
redes sociais e através da imprensa. No total, a CAIS vendeu 413 livros, em todo o país.

Parcerias
Em 2020, a Comunicação reforçou ou estabeleceu parcerias com as seguintes organizações:

- Up Partner (assessoria de imprensa);
- Data Science for Social Good Portugal - DSSG (estudo de impacto da Revista);
- Ogilvy (campanhas de sensibilização);
- Plug-it (manutenção do website da CAIS);
- Mind Share (agência de meios);

Associados CAIS

instrumentos e estratégias que nos permitam assegurar, por um lado, um maior envolvimento 
dos nossos atuais associados e, por outro, captar novos associados que reconheçam e se 

associados.

O universo de associados CAIS é atualmente de 195 associados com as suas quotas em dia.
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Importa referir que, num ano marcado por uma nova forma de trabalho, a equipa da CAIS 
adaptou-se rapidamente à rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial, com equipas 
em espelho. Esta mudança só foi possível graças às competências técnicas, à motivação e ao 
elevado grau de autonomia dos nossos colaboradores.

A equipa da CAIS composta por 18 colaboradores (15 em Lisboa e 3 no Porto) continua a ser 
maioritariamente feminina (74%), com idades compreendidas entre os 24 e os 64 anos, mas com 
um maior número de colaboradores na faixa etária entre os 35 e os 44 anos. 73% dos recursos 
humanos da CAIS são licenciados.

Em 2020, a CAIS continuou a colaborar nas várias redes sociais, nomeadamente:

- Eixo 5 da Comissão Social de Freguesia de Marvila - empregabilidade e empreendedorismo: 
participação em 4 reuniões;

- Fórum alargado da Comissão Social de Freguesia de Marvila: participação em 3 fóruns;

- Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Marvila;

- Rede Emprega Lx Oriental: participação em 14 reuniões;

- Grupo de Empregabilidade da Rede Social de Lisboa: participação em 4 reuniões para a preparação, 
juntamente com a APEA, CML, Fundação Aga Khan, IEFP e SCML, do Fórum da Rede Emprega 
Lisboa. Este fórum realizou-se dia 15 de dezembro num formato online e contou com a participação 
de dois elementos da equipa CAIS na dinamização do mesmo.

- Grupo Comunitário de Marvila Antiga: participação em 9 reuniões.

A CAIS integrou ainda o NPISA, o CLAS Lisboa, o CLAS Porto, a Rede Social do Porto, a Rede 
DLBC, a Street Football World Network, a HWC Partners Network e a INSP.

IV - PARCERIAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

V - RECURSOS HUMANOS

74%

26%

nº homens

nº mulheres

Número de Colaboradores por Género
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O quadro abaixo retrata o tipo de vínculo laboral dos colaboradores da CAIS em 2020. 
Importa referir que a equipa permanente de CAIS (contratos de trabalho por tempo 
indeterminado) manteve-se estável face ao número existente no ano anterior. No Porto, 
um dos elementos da equipa tem um contrato CEI.

Vínculo Laboral 2016/2020 

0
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8

9

Contrato 
por tempo 
indertermiando 

Contrato 
a termo certo 

Contrato 
por tempo
incerto

Comissão 
de serviço

Contratos 
Estágios 
IEFP

Contrato 
CEI

CEI +

Nº 2016 Homens Nº 2020 HomensNº 2019 HomensNº 2017 Homens Nº 2018 Homens

Nº 2016 Mulheres Nº 2020 MulheresNº 2019 MulheresNº 2017 Mulheres Nº 2018 Mulheres

O gráfico abaixo apresenta as categorias profissionais dos 18 funcionários da CAIS. 

nº homens

nº mulheres

Categorias Profissionais   

Diretora Executiva

Tecnica Superior de animação socio cultural de 2ª

Psicologa social e das organizações de 2ª

Motorista ligueiros de 1ª

Designer Gráfico

Coordenador área/ serviço

Auxiliar Serv. Gerais/ Limpeza

Jornalista

Assistente Social 3ª

Assistente Social 2ª

Administrativo/ escriturário de 1ª

Técnica Superior de Comunicação

0 1 2 3
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A CAIS contou ainda com 3 prestadores de serviço no âmbito dos micro-negócio social: 1 no 
CAIS BUY@WORK, 1 artesã na CAIS Recicla e 1 na área de jornalismo/Revista CAIS).

elementos da equipa:

MÊS

maio

junho

julho

junho

setembro

27 e ainda 
em curso

4 de junho
 a 4 de 

dezembro

27, 28, 29 e 
9, 10 e 11 de 
setembro

19 de 
junho a 4 
de julho

17 e 18

50

20

24

25

16

GIC
LISBOA

GIC
LISBOA

GIC
LISBOA

GIC
Porto

GIC
Porto

120,00 €

180,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €Sfw, 
adidas

EAPN

Agência 
Nacional 

Juventude 
em Ação

ISSSP

IRIS e 
FPCEUP

Breaking barriers

Gestão de Casos 
colaborativa

Jump into 
Solidarity at 

National level 
minha

Curso de Género 
e Sexualidades 

em Contextos de 
Intervenção 

Social

Capacitação em 
Medição de 

Impacto Social

DIA TEMA ENTIDADE HORAS NOME DO 
COLABORADOR ÁREA CUSTO

Joana Sande

Joana Sande

Maria Gomes

Nuno Carmo

Patrícia Santos
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Apesar da situação pandémica COVID 19, que afetou toda a atividade da instituição, a CAIS
termina o ano de 2020, com um resultado líquido positivo de €16.574,64 (valor já com

ano consecutivo os resultados líquidos da CAIS apresentam-se positivos.

Num ano particularmente difícil, importa referir o valor do contributo e apoio dos nossos
parceiros e mecenas; o envolvimento da equipa técnica da CAIS para manter os projetos
em curso e garantir a sua execução no ano em curso e/ou a sua extensão para o ano 2021.

Muito embora em termos globais o resultado seja positivo, o mesmo continuou a ser

Esta equipa constituída por 3 pessoas conseguiu, no entanto, manter o nível e a qualidade

comunicados em 2021. A questão das instalações do Porto, continua a ser uma
preocupação para a Direção da CAIS que continua a procurar ativamente soluções.

VI - CONTAS 2020
R

ES
U

LT
A

D
O

S 
D

E 
EX

P
LO

R
A

Ç
Ã

O

20202019 %

Receitas Operacionais

Custos Operacionais

Amortizações

Resultados Financeiros

Resultados antes de Impostos

741 128,27 €

680 955,51 €

60 172,76 €

8,1%

15 969,52 €

0,00 €

44 203,24 €

-894,89 €

43 308,35 €

-23,9 %

-21,9 %

-46,6 %

-2,4 %

-6,6 %

0,0 %

-61,0 %

-28,1 %

-61,7 %
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564 078,78 €

531 942,12 €

32 136,66 €

5,7%

14 918,36 €

0,00 €

17 218,30 €

-643,66 €

16 574,64 €



Receitas

A receita operacional foi de € 564.079,00, registando um decréscimo de 23,9% face a 2019
(no ano anterior foi de € 741.128,00), o que se explica essencialmente pelo impacto do
estado de pandemia COVID19, nos projetos da CAIS e consequentemente no arrecadar de
receita decorrente dos mesmos.

É importante salientar que 69% das receitas da CAIS provêm de entidades privadas e de
donativos. Muito embora, os donativos particulares tenham registado um aumento de 17,2%,
os donativos das empresas tiveram um decréscimo de 8,9%.

Despesas

O custo operacional do exercício foi de € 531 942,12, o que comparativamente ao ano
anterior representa uma diminuição de 21,9%, compensando, desta forma a evolução
da receita.

Este valor apresenta a seguinte composição:

- Despesas com pessoal: 65,31%

- Fornecimento e serviços externos: 34,01%

- Outros gastos e perdas: 0,66%

Demonstração de Resultados

RECEITAS 2019 2020 VARIAÇÃO

Rendimentos Suplementares

Ganhos em Alienações Invest. 
Não Financ.

Correções relativas a períodos 
anteriores

93 837,11 €

460 485,99 €

0,00 €

50 374,66 €

333 327,32€

0,00 €

180 376,80 €

17 894,42 €

0,00 €

0,00 €

186 805,17 €

12 620,27 €

0,00 €

0,00 €

-43 462,45 €

-127 158,67 €

0,00 €

-6 428,37 €

5 274,15 €

0,00 €

0,00 €
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RECEITAS 2019 2020 VARIAÇÃO

Imputação Subsídios p/ Investimentos

Donativos - Empresas

Dinheiro

Espécie 

Donativos - Particulares 

Donativos - Instituições (revista)

TOTAL DE RECEITAS 

DESPESA 

Dinheiro

Espécie 

TOTAL DE DESPESA

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

4 412,77 €

95 995,87 €

63 091,81 €

0,00 €

-9 355,77 €

-6 131,70 €

32 904,06 €

41 697,04 €

20 376,70 €

-3 224,07 €

6 121,25 €

-8 468,00 €

180 888,87 €

147 984,81 €

32 904,06 €

-121 721,52 €

-118 497,45 €

-3 224,07 €

347 437,60 €

0,00 €

3 615,65 €

-3 487,91 €

-279,78 €

-23 524,18 €

14 918,36 € -1 051,16 €

667,14 € -230,82 €

23,48 €

4 412,77 €

105 351,64 €

69 223,51 €

36 128,13 €

35 575,79 €

28 844,70 €

3,07 € 20,41 €

741 131,34 € 564 102,26€ -177 029,08 €

547 527,62 € -150 295,37 €

16 574,64 €

302 610,39 €

266 482,26 €

36 128,13 €

350 925,51 €

279,78 €

27 139,83 €

15 969,52 €

897,96 €

697 822,99 €

43 308,35 € -26 733,71  €

2019 2020 VARIAÇÃO
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