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A Direção do Centro de Promoção Juvenil Agradece a 
colaboração e empenho das seguintes entidades: 
 
 - Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado; 
- Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão; 
- Alves Ribeiro S.A.; 
- Banco Alimentar Contra a Fome; 
- Banco de Bens Doados; 
- Banco Português de Investimento;  
- Caixa Geral de Depósitos; 
- Candeia; 
- Casa Pia de Lisboa; 
- Centro Aparece (Associação Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo); 
- Circo Cardinali; 
- Colégio Marista de Carcavelos; 
- Companhia de Seguros MetLife; 
- Consultório de Psicologia Dr. Nuno Sousa; 
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCI); 
- Corpos Sociais do CENTRO DE PROMOÇÃO JUVENIL; 
- Cruz Vermelha Portuguesa; 
- El Corte Inglês; 
- Entrajuda; 
- Equipas Técnica, Educativa e de Apoio da CASA DA ESTRELA; 
- Escola Básica 2/3 Manuel da Maia; 
- Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa; 
- Escola de Música do Conservatório Nacional; 
- Escola Secundária de Pedro Nunes; 
- Farmácia Castro; 
- Farmácia Confiança; 
- Fundação de Sousas; 
- Grupo RSA; 
- Grupos de voluntários. 
- Instituto de Emprego e da Formação Profissional; 
- Instituto da Solidariedade e Segurança Social; 
- Jerónimo Martins; 
- Junta de Freguesia da Estrela; 
- Junta de Freguesia Campo de Ourique; 
- Loja Solidária “Boa Vizinhança”; 
- Missionários do Espírito Santo; 
- Montepio Geral; 
- Novo Banco; 
- Núcleo de Escuteiros de Lisboa; 
- Padaria Portuguesa; 
- Paróquia de Stª Isabel; 
- Pastoral Universitária; 
- Produções La Féria; 
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- Rotarac; 
- Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves; 
- Unidade de Saúde W + (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa); 
- Todos os Associados e Beneméritos. 
 
 
 

I ─ INTRODUÇÃO: 
 
 

A Direção do Centro de Promoção Juvenil, adiante designado por CPJ, a exemplo de 
anos anteriores, elaborou o presente relatório que identifica, caracteriza e qualifica as atividades 
desenvolvidas pelo Lar de Infância e Juventude CASA DA ESTRELA no período de 2015/2016 
como elemento de análise e reflexão. 

 
 
II – ÂMBITO DO RELATÓRIO 
 
 

Pelas características da atividade da CASA DA ESTRELA, o âmbito do presente relatório 
respeita às actividades desenvolvidas no ano letivo 2015/2016. 

 No que diz respeito às informações técnicas e económicas decorrentes da atividade, 
elas referem-se ao ano civil de 2016. 
 
 
III – CARTA DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO: 
 
 

 O Centro de Promoção Juvenil (CPJ) celebrará, em 2017, 120 anos de existência. Desde 
a sua fundação tem pugnado pelas melhores soluções para “PROMOVER A PLENA 
SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS”, frase que encerra a sua assumida missão. São 
120 anos de experiência na proteção e promoção de crianças e jovens em risco.  

Permanecer muito tempo numa atividade não indica necessariamente, a aquisição de 
experiência. Essa advém do conhecimento profundo das circunstâncias em permanente 
evolução e, da capacidade de adaptação às diferentes realidades, atentamente observadas. 
 Ao longo dos tempos a Instituição tem-se vindo a adaptar gradualmente, atenta às 
necessidades sociais em permanentemente mutação e, já neste século, constituiu-se como 
Instituição piloto num projeto que acabou por ser estendido à maioria das Instituições 
congéneres do País. 
 O CPJ tem um acordo de cooperação com o seu principal parceiro, o Instituto da 
Solidariedade e da Segurança Social, para acolhimento, em regime de internato, para 45 
crianças e jovens do sexo feminino. 

Após reflexão autónoma entendeu-se que, evitando a massificação do acolhimento, os 
resultados na promoção da socialização seriam mais profícuos. Como consequência desta 

http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scml.pt%2Fdefault.asp%3Fsite%3Dsaude%26sub%3Dspsc%26id%3D9%26mnu%3D5%26layout%3D&ei=qMWQTc7KFtGYhQev4u2zBg&usg=AFQjCNEvJO6caTLp2Duai4CKRYaPHCwC-Q
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assumida convicção, traçou-se um plano estratégico que compreende a divisão das instalações 
da sede em três unidades autónomas para acolhimento de 10 crianças/jovens cada uma, uma 
zona independente para jovens em fase de pré autonomia e, ainda, a constituição duma Casa 
de Autonomização para 5 educandas, num apartamento a habilitar em prédio doado em tempos 
e que se encontra arrendado para sustentáculo da missão, dispondo de 2 apartamentos livres 
no quarto andar. 
 Para além de tudo isto, é nossa convicção que a institucionalização deverá ser a última 
medida a ser tomada em caso de negligência ou abandono duma criança. O acompanhamento 
em meio natural de vida será sempre preferível à institucionalização. Para tanto é necessária 
uma Equipa Técnica alargada que acompanhe as famílias logo após a sinalização das crianças 
às entidades competentes. Neste sentido esta direção tem equacionada a possibilidade de 
criação duma outra resposta social que será um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental (CAFAP) que visa essencialmente intervir no contexto familiar, ajudando a família a 
criar condições e a potenciar os recursos necessários à manutenção das crianças e jovens nos 
seus agregados de origem, prevenindo a institucionalização ou, possibilitando a sua 
desinstitucionalização e reintegração familiar. 

 Equacionada a possibilidade de constituição de várias respostas sociais do Centro de 
Promoção Juvenil, adotou-se a designação de CASA DA ESTRELA para o que é hoje a Casa 
de Acolhimento para Crianças e Jovens do CPJ. 
 Entidades “anónimas”, através de denúncias capciosas que se concluiu serem falsas, têm 
criado sérios obstáculos à normal progressão do mencionado plano evolutivo uma vez que, para 
o cabal esclarecimento de eventuais não conformidades foram, compreensivelmente, travados 
alguns procedimentos.   
 A leal colaboração das parcerias constituídas e mencionadas nos diversos Relatórios de 
Responsabilidade Social publicados anualmente, é imprescindível à continuidade dos projetos 
de desenvolvimento sonhados e já descritos.  
 O Centro de Promoção Juvenil continua, apesar de tudo, a contar com a colaboração 
ativa, empenhada e confiante das entidades envolvidas no desenvolvimento de ações para 
“PROMOVER A PLENA SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS”  
 Compete pois, um agradecimento genuíno a todos os parceiros que partilham as nossas 
missão e visão.  

A gratidão é merecidamente estendida a todos os colaboradores do Centro de Promoção 
Juvenil, pelo empenho e coesão das equipas na procura das melhores soluções para as jovens 
acolhidas, com a evidente convicção de que o seu sucesso contribui decididamente para 
equilíbrios psíquicos e sociais benéficos para cada uma, que se refletirão seguramente, no 
desenvolvimento equilibrado do País.  
          
         Obrigado a todos.     
  
 
    O Presidente 
 

       
            (Manuel de Melo Gomes) 
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IV – PERFIL DA INSTITUIÇÃO: 

 
O CPJ é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que integra uma 

resposta social constituída por uma Casa de Acolhimento para crianças e jovens em risco, que 
adotou o nome CASA DA ESTRELA. 

Para a atividade que desempenha, conta com um acordo de cooperação celebrado com 
o Instituto da Segurança Social para crianças e jovens do sexo feminino, a partir dos 5 anos, 
consideradas em situação de risco e encaminhadas pelos competentes serviços de apoio à 
infância e juventude.  

No período referido acolheu um número médio de 30 meninas, proporcionando-lhes 
residência permanente, alimentação, acompanhamento escolar e cultura cívica, bem como 
serviços médicos, apoio psicológico permanente e serviço social. 

Juridicamente, o CPJ é uma Associação de Direito Privado e contém, nos seus 
Estatutos, princípios de transparência na gestão dos seus recursos, estando disponíveis para 
consulta, os documentos e relatórios de gestão que são devidamente apresentados e 
aprovados em Assembleia Geral, nas suas sessões ordinárias ou extraordinárias, nos termos 
consignados na regulamentação em vigor.  

Todas as decisões da Direção são exaradas em ata, devidamente numerada.  
As decisões respeitantes a Funcionários e ao bom funcionamento da Instituição, são 

objeto de Ordens de Serviço e Comunicações Internas, publicadas em local visível, para 
conhecimento. 

 
1 - MISSÃO: 
 

PROMOVER A PLENA SOCIALIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS. 

 

 
2 - Visão: 
 

Um Mundo em que cada criança tenha um 
crescimento seguro, a promover aptidões e talentos, 
no respeito pelos seus Direitos. 
 
3 – VALORES: 
 

O CPJ está empenhado no cumprimento dos seguintes valores: 

 
Verdade e transparência;  
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Integridade;  
Legalidade;  
Ética;  
Eficiência;  
Boa-fé. 

 

 
Garantindo: 

 
a) A integridade daqueles que educa e dos que ali trabalham; 
b) A valorização individual das crianças acolhidas e dos trabalhadores, 

independentemente do sexo, etnia, nacionalidade, orientação sexual, ou crença 
religiosa; 

c) As relações de trabalho, de acordo com a legislação em vigor; 
d) A rejeição de lobbies ou corrupção sob qualquer forma, incluindo a facilitação de 

procedimentos, comprometendo-se com o princípio da transparência em todas as 
ações e relações com qualquer Instituição pública ou privada; 

e) A independência relativamente a qualquer organização política, económica ou 
religiosa. 

f) A não participação em atividades partidárias; 
g) A aprendizagem com o reconhecimento dos erros cometidos e desenvolvimento de 

ações que impeçam a sua repetição. 

 
 
4 - Estratégia:  

 
a) Delineamento de projetos de vida que, garantindo a educação integral, minimizem o 

tempo de permanência das crianças e jovens na Instituição; 
b) Fomento da reestruturação das Famílias biológicas das Educandas; 
c) Promoção do acolhimento em ambientes de Família quer alargada quer alternativa; 
d) Desenvolvimento de meios para a progressiva autonomização das Educandas; 
e) Procura de meios de financiamento para garantir a sustentabilidade: 

 Gestão do património; 

 Captação de benemerência. 
f) Dotação de meios para que a Equipa Técnica desenvolva os processos chave 

consignados nas normas de qualidade SGQRS (Sistema de Gestão da Qualidade das 
Respostas Sociais); 

g) Desenvolvimento de parcerias para a optimização de métodos utilizados e que conduzam 
à aquisição de competências pelas Educandas, bem como à prevenção dos 
comportamentos disruptivos; 

h) Formação de todos os trabalhadores para os alvos da Missão; 
i) Adaptação das Instalações aos objetivos tidos por essenciais para a Missão; 
j) Criação de métodos de gestão dentro das normas SGQRS; 



 

Desde 1897 a proteger a Criança                                                                                                                                                                            
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
R. Santo Amaro (à Estrela) Nº 36, 1200-803 Lisboa • T: +351 213 929 170 • F: +351 213 929 176 • casadaestrela@cpj.org.pt • NIPC 500745480 
 

7 

7 

k) Criação dum Plano de Ação dinâmico para o desenvolvimento do Projeto Educativo 
sustentado por um Plano Estratégico. 

 
 

V – PARTES INTERESSADAS: 
 
1 - Clientes: 
 
 

Em termos de gestão, as crianças acolhidas, as suas famílias quer biológicas, quer 
alargadas ou alternativas, são os clientes do CPJ pois, toda a ação desenvolvida se destina a 
proteger e satisfazer as necessidades de plena socialização das primeiras, com o necessário 
envolvimento das segundas. 

Na antiga Roma, cliente era aquele que era protegido por um patrício. Pela utilização 
deste conceito, sendo as crianças protegidas logo, são clientes. A designação utente, no sentido 
daquele que tem o direito de usar, terá tendência a cair em desuso embora, por hábitos 
adquiridos, seja aplicado em conjunto. 

Na CASA DA ESTRELA, todos os colaboradores interiorizam os dois conceitos, 
conduzindo as suas ações orientadas para a Missão, na defesa dos Superiores Interesses das 
Crianças, clientes (protegidas) ou utentes (que têm o direito de uso). 
 
2 - Fornecedores 

Os principais fornecedores relativos a produtos e serviços diretamente ligados às 
Educandas, são as empresas a quem o CPJ adquire os bens energéticos e alimentares 
essenciais, o vestuário, o equipamento escolar e o material para as actividades lúdicas das 
crianças e jovens da CASA DA ESTRELA. 

Os beneméritos (empresas ou particulares) e voluntários são também considerados 
fornecedores. 

 
 

3 - Códigos de Ética, de Conduta e Regulamento Interno. 
 

 
           O CPJ possui um Código de Ética que é dado a conhecer a todas as partes 
interessadas que o assinam em concordância e aceitação. 
 O Código de Conduta é dado a conhecer aos trabalhadores, bem como o Regulamento 
Interno. 

Exemplares destes documentos, encontram-se no átrio de entrada, disponíveis para 
consulta por seja quem for que entre na CASA DA ESTRELA. 

 

  
VI – Estrutura e Sistema de Gestão: 
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1 – CORPOS SOCIAIS: 
 
 
1.1 – Assembleia Geral 
 

A Assembleia Geral é constituída por todos os associados e funciona de acordo com o 
estipulado nos Estatutos.  

No ano de 2016, realizaram-se três reuniões da Assembleia Geral: 
Uma em março e duas em novembro. 
O número médio de participações foi de 10 associados. 

 
 
1.2 - Conselho Fiscal 

Assembleia Geral 

Conselho Fiscal 

Equipa da 

Qualidade 

 

Direção 

Diretor Executivo 
Manuel de Melo Gomes 

Diretora Técnica 
Vanda Moutinho 

Serviços Administrativos 
Fernanda Carvalho 

Conservação; 

Manutenção 
Paulo Cardoso 

Contabilidade 
José Catita 

Equipa Educativa 
Alexandra Martins 

 

Equipa Técnica 
Vanda Moutinho 

 

Equipa de apoio 

Vanda Moutinho 
 

 

 

 

 

Alimentação 

Limpeza 

Rouparia 
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O Conselho Fiscal é composto de três membros efetivos, um Presidente, dois Vogais e 

um suplente. 
Compete ao Conselho Fiscal vigiar pelo cumprimento da Lei e dos Estatutos, exercer 

fiscalização sobre a escrituração e documentos da Instituição, dar parecer sobre o Relatório e 
Contas, Orçamento anual, bem como sobre todos os assuntos que o órgão executivo submeta à 
sua apreciação. 

O Conselho Fiscal reuniu formalmente durante o ano de 2016 por duas vezes para emitir 
pareceres sobre o Orçamento, Relatório e Contas a apresentar às respetivas Assembleias 
Gerais. 
 
  

1.3 – Direção 
 
 

Compete à Direção gerir e representar a Instituição. 
A Direção do CPJ é composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, um 

Tesoureiro e um Vogal. 
Das reuniões de Direção são elaboradas atas devidamente numeradas que podem ser 

consultadas, nos termos constantes nos Estatutos do CPJ. 
No período a que se refere o presente relatório, o Presidente da Direção pertenceu 

também ao quadro de trabalhadores do CPJ como Diretor Executivo, tendo auferido 
remuneração como tal.  

Estes corpos sociais cessaram as suas competências no final do ano. 
Em novembro foram eleitos novos corpos sociais, tendo permanecido a quase totalidade 

dos membros, apenas com uma exceção no conselho fiscal, tendo havido a substituição dum 
elemento para o quadriénio de 2017-20. 

 
2 – ESTRUTURA OPERACIONAL – CASA DA ESTRELA: 

 
 

É encabeçada pela Direção Executiva que, na qualidade de mandatária da Direção, lhe 
estão atribuídas as seguintes competências: 

Responsabilidade pelo património e cumprimento da Missão da Instituição, bem como por 
todos os processos de gestão, sendo os procedimentos delegados na Estrutura que 
superintende.  

 
 
2.1 – Contabilidade. 
 
 A contabilidade é executada no exterior por um técnico avençado para o efeito e segundo 
programa informático específico, adquirido pelo Centro de Promoção Juvenil, com contrato de 
manutenção.   
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2.2 – Equipa da Qualidade    

                                                                                           
Competências:  
Aplicação manutenção e melhoria dos processos de gestão segundo as normas SGQRS 

(Sistema de Gestão da Qualidade de Respostas Sociais) que têm por base a norma I.S.O. 9001 
– 2008/15.  

A Casa da Estrela possui certificação de qualidade das normas HACCP de Higiene e 
Segurança Alimentar em conformidade com o Regulamento Comunitário 852/2004 

 
2.3 – Serviços Administrativos 
 

Competências:  
Todos os processos de suporte de gestão concernentes a fornecedores, pessoal, 

armazém, alimentação, manutenção e património.  
 

2.4 – Direção Técnica: 
 

Competências:  
Coordenação e gestão dos processos chave, segundo a norma do Sistema de Gestão da 

Qualidade das Respostas Sociais (SGQRS) para Lares de Infância e Juventude designação 
que, foi alterada para Casas de Acolhimento. 

Andreia R. 

Paulo 

Cardoso 

(Limpeza e 

Manutenção) 

Augusta 

Brandão  
(Cozinha) 

Tetyana 

Levchuk 

(Rouparia / 

Lavandaria) 

Fernanda 

Carvalho 
(Serv. 

Administrativos) 

0

20

40

60

80

100

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Este

Oeste

Norte

 

(Serv. 

Administ.) 

Alexandra 

Martins 
(Equipa 

Educativa) 

Vanda 

Moutinho 
(Equipa 

Técnica) 

 

  Manuel de 

Melo Gomes 
(Gestor do 

Projeto)

ojeto) 



 

Desde 1897 a proteger a Criança                                                                                                                                                                            
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
R. Santo Amaro (à Estrela) Nº 36, 1200-803 Lisboa • T: +351 213 929 170 • F: +351 213 929 176 • casadaestrela@cpj.org.pt • NIPC 500745480 
 

11 

11 

 

2.4.1 – Equipa Técnica: 
 

Competências:  
Processamento, acompanhamento e desenvolvimento dos processos chave do Lar de 

Infância e Juventude CASA DA ETRELA, segundo as normas do SGQRS.  

 

 
   

Beneficia de supervisão externa exercida por um psicólogo para eliminação de possíveis 
vícios de raciocínio motivados pela rotina.  
 

2.4.2 – Equipa de Educativa:  
 

É constituída por 10 elementos em quem a Equipa Técnica delega as seguintes  
Competências: 
Acompanhamento próximo das Educandas, 24 horas por dia, provendo às suas 

necessidades básicas em articulação com a Equipa Técnica. 
À Equipa Educativa é prestada supervisão externa nos mesmos termos da Equipa 

Técnica. 
 
 

2.4.3 – Cozinha: 
 

Competências: 
Elaboração das refeições quotidianas dentro das normas H.A.C.C.P. segundo ementas 
elaboradas por uma dietista externa. 

 

 
Orientação 

Psicossocial 

 

 

Responsável 
Grupo 1 

 

 
Responsável 

Grupo 2 

 

 

Responsável 
Grupo 3 

 

 
Trabalho 
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Famílias II 
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Diretora 

Técnica 

(Vanda 

Moutinho) 
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2.4.4 – Higiene 
 

Competências.  
Limpeza das instalações, auxílio à Equipa Educativa e rouparia. 
 

2.4.5. – Rouparia: 
 

Competências:   
Armazenamento, reparação e manutenção da roupa utilizada e a utilizar pelas 

Educandas. 
  

2.5 – Conservação e Manutenção: 
 

Competências: 
Assegurar a manutenção dos equipamentos e instalações. 

 

3 – Recursos: 
 

3.1 - Recursos Humanos: 
 

Os Recursos Humanos do CPJ identificados anteriormente, encontram-se distribuídos 
conforme o seguinte quadro: 
 

 
 

A Equipa Técnica e a Equipa Educativa representam 65 % dos recursos humanos da 
Instituição. 
 

3.1.1 – Formação: 
 

É proporcionada formação profissional, quer em continuidade na Instituição, quer no 
exterior. 

A Equipa Técnica teve 96 horas de formação no exterior. 
Na instituição, a cozinha recebeu 55 horas de formação e a equipa educativa, para além 

de 60 horas de supervisão externa, teve 28 horas de formação na CASA DA ESTRELA 
ministrada pela Equipa Técnica e mais 34 horas de reflexão sobre o trabalho em Instituição, 
com supervisão da Equipa Técnica. 



 

Desde 1897 a proteger a Criança                                                                                                                                                                            
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
R. Santo Amaro (à Estrela) Nº 36, 1200-803 Lisboa • T: +351 213 929 170 • F: +351 213 929 176 • casadaestrela@cpj.org.pt • NIPC 500745480 
 

13 

13 

A Equipa Técnica teve acesso a mais ações de formação pois estão mais disponíveis 
acções para o nível universitário, no entanto a Equipa Educativa beneficia de formação 
contínua, como acima se referiu, em ações dinamizadas pela Equipa Técnica e em contexto 
laboral, para além das sessões de supervisão que constituem um fator de formação efetiva para 
esta Equipa cuja formação média se encontra ao nível do 9º ano.  

As sessões de supervisão externa totalizaram um montante de 60 horas no decorrer do 
ano de 2016. 
 

3.2 - VOLUNTARIADO: 
 

A ação do voluntariado na Instituição constitui uma parcela importante para o 
desenvolvimento da MISSÃO, contribuindo duma forma acentuada para a socialização uma vez 
que, os voluntários surgem duma ampla diversidade de extractos socioeconómicos e culturais. 
           

 

 
 

 
Os voluntários são quase exclusivamente explicadores. Não se incluem aqui voluntários 

de outras instituições que dinamizam atividades no exterior. Assim os números referem-se aos 
períodos letivos. 
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Atendendo a que os corpos sociais são predominantemente voluntários, o peso do 
voluntariado, é muito significativo. (49%) 

Aqui estão apenas considerados números absolutos e não horas de trabalho. 

 
3.3 – Recursos Financeiros: 

 
São rendimentos do CPJ: 
a) O produto das quotizações dos sócios efectivos; 
b) Os apoios do Estado (Segurança Social, IEFP e Autarquias); 
c) O rendimento do património da Instituição. 
d) Os donativos e produtos de festas e subscrições; 
e) Outras receitas, como sejam, doações de empresas e outras organizações, em 

espécie ou em dinheiro.  
 
 

 
 
 
VII – Análise da atividade: 
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1 – Famílias/ Educandas. 
 
 

O número de Educandas manteve-se mais ou menos estável até meados de 2015 e, 
dentro do acordo de cooperação com a Tutela. 

Em agosto desse ano a CASA DA ESTRELA foi alvo duma inspeção conduzida pela 
Segurança Social que durou até junho de 2016. 

Durante esse período e, até se concluir por inexistência de não conformidades, a SS 
suspendeu, naturalmente, os pedidos de admissão.  

Seguindo o seu percurso natural, houve educandas que saíram no decorrer desse tempo 
não tendo sido preenchidas as consequentes vagas. 

 
O Numero de famílias oscila naturalmente em consequência da admissão de fratrias. 
 
O Número médio de Educandas foi de 30. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 – Trabalho com as Famílias: 
 
 Dois elementos da Equipa Técnica têm a seu cargo os contactos com as Famílias. 
 

A seguinte tabela ilustra, quantitativamente, o trabalho desenvolvido ao longo do ano 
2015/16 com as famílias: 
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ANO MÊS 

Atendimentos 
Visitas 

domiciliárias  
Reuniões 

Relatórios 

Superv. Superv. Contactos  Registos Reuniões 

Prev./Realiz. Prev./Realiz. Prev./Realiz. 
N.º 

Horas 
Visitas telef. Proc. E.T. 

2
0
1
5
 

Setembro 0 0 0 0 3 3 0 4 0 5 5 2 

Outubro 7 7 4 4 8 8 4 4 1 45 16 3 

Novembro 8 8 9 9 7 7 9 4 2 58 10 3 

Dezembro 6 5 12 12 5 5 8 0 0 50 11 3 

2
0
1
6
 

Janeiro 4 4 0 0 10 10 5 4 0 53 10 3 

Fevereiro 1 1 3 3 6 6 9 4 0 57 13 4 

Março 2 2 4 3 2 2 8 4 0 79 27 4 

Abril 2 2 3 3 1 1 8 4 0 50 12 4 

Maio 2 2 1 0 4 3 3 4 0 61 16 4 

Junho 7 6 1 0 1 1 13 4 1 81 15 3 

Julho 1 1 4 3 0 0 6 4 0 44 9 2 

Agosto 2 8 0 0 0 0 3 0 1 40 6 2 

Total 42 46 41 37 47 46 76 40 5 571 150 37 

 
 

 A Supervisão de Visitas é efectuada durante as visitas das Famílias às Educandas, na 
Instituição, e avalia o percurso relacional. 
 As sessões familiares correspondem a reuniões com as famílias com objectivo 
pedagógico de orientação e organização. 
 

 
                        

  
As problemáticas familiares têm-se adensado, o que se reflete na participação nos 

projetos de vida estipulados para cada educanda.  
 O número de famílias não participativas ou pouco participativas é significativo. 
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4 - Período de Institucionalização: 
 

 
 
            

Cabe aqui referir que a faixa etária das jovens acolhidas é superior, em média aos 15 
anos. 
   
 

4 – Projeto Psicossocial: 
 
4.1 – Psicologia / Pedopsiquiatria: 
 
Consultas de Psicologia e Pedopsiquiatria: 
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As consultas de psicologia são externas pois a proximidade da psicóloga residente no 
quotidiano das educandas, desaconselha o acompanhamento na Instituição. 
 

4.2 – Ensino: 
 
 Todas as Educandas frequentam estabelecimentos de ensino no exterior da Instituição. 
 Tem havido um aumento das Educandas a frequentar o ensino regular e a maioria 
frequenta o terceiro ciclo, em linha com as idades preponderantes 
 
 

 
  
  

4.3 – Atividades: 
 

O plano de actividades programado pela Equipa Técnica foi integralmente cumprido. 
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4.4- Atividades com outras Instituições:                  
 

As parcerias com outras Instituições criaram diversas atividades com assiduidade que 
tiveram participação regular. 
 

 
VIII – Análise Financeira: 
 

A Direção do Centro de Promoção Juvenil apresenta o relatório de contas, respeitante ao 
ano de 2015, que se refere à gestão do Lar de Infância e Juventude denominado CASA DA 
ESTRELA, única resposta social atualmente sob administração desta Instituição. 

A ação da CASA DA ESTRELA, em 2015 centrou-se em quatro eixos predominantes: 
 
Qualidade dos serviços prestados; 
Apoio e aconselhamento das Famílias das Educandas; 
Promoção nas Educandas de noções de cidadania e autonomia; 
Equilíbrio financeiro; 
 

 
Custos 

 

 
 

O ano de 2016 decorreu sem sobressaltos no que se refere aos custos incorridos, 
contribuindo para tal, a disponibilização atempada de informação financeira, o que determinou 
uma evolução controlada, principalmente na rubrica "Fornecimentos e Serviços Externos"  
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Aqui, o desvio em relação ao orçamentado, foi de -€ 3.330,35, equivalente a -3,6% que 
se deveu a uma criteriosa escolha de materiais utilizados, alicerçada na informação acima 
referida. 

Destaca-se um aumento no valor de prémios de seguro que, ancora  
na surgida necessidade de atualizar o valor respeitante ao prédio da Rua de Alcântara, em 
consequência da sua reconstrução. 
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Relativamente ao orçamentado em Gastos com o pessoal”, registou-se uma redução de 
1,32%. De referir que, com o objetivo de melhoria de ação, foi introduzido um regime de turnos 
para as Ajudantes de Ação Educativa o que, implicou a atribuição de subsídio de turno a essas 
trabalhadoras. 

De referir ainda que, na sequência de anulação dum posto de trabalho no final do ano, 
houve necessidade de proceder a uma indeminização. (conta 63.4)    

                        

Proveitos 
 

 
 
Esta rubrica foi linear relativamente ao orçamento, tendo havido um desvio de -15,20 € 

                   
 

 
A comparticipação do Estado representa uma parcela muito significativa no total de 

proveitos. 
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No que respeita ao rendimento de imóveis, conseguiu-se ultrapassar, muito ligeiramente, 
o valor previsto em orçamento: + 2,77% ≡ € 3.875,16, graças à recuperação dalguns 
arrendamentos. 

 

 

RESULTADOS 

 

 
 
No final do ano registou-se um resultado líquido de 3.223,87 €.  
 

                    

 

Ao longo do ano verificam-se ligeiras oscilações nos valores mensais, consentâneos com 
a normal atividade da instituição,  
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Os proveitos e os custos da instituição apresentaram valores de realização mais baixos, 
embora muito próximos dos valores orçamentados. O resultado líquido foi superior ao 
orçamentado para o ano, embora se possa considerar equilibrado. 
  

 

 

 

Conclusão 
 

 

A idade tardia das crianças propostas para admissão aliada a problemáticas pesadas tem 
provocado significativas alterações nos processos de acompanhamento e promoção da sua 
plena socialização no cumprimento da Missão do Centro de Promoção Juvenil.   
Apesar disto e pelo que aqui fica exposto o desempenho da CASA DA ESTRELA, na 
globalidade, é positivo. 
O percurso para a certificação SGQRS tem sido mais lento do que o inicialmente previsto mas, 
implantado o sistema, no essencial, a existência de não conformidades graves é nula, havendo 
certificação de qualidade nas normas de higiene e segurança alimentar (HACCP). 
As parcerias que se tem procurado desenvolver, enquadram-se na perspetiva do chamado 
trabalho em rede que, por um lado, são catalisadoras de processos de aprendizagem pela troca 
de experiências, por outro, abrem novos horizontes de convívio para as crianças em 
acolhimento, contribuindo duma forma melhorada para a sua socialização.  
 
 
A demonstração de resultados do final do ano de 2016 regista um resultado líquido positivo de € 
3.223,70 que, num contexto de cerca de seiscentos milhares de euros, é um resultado 
equilibrado e que reflete o esforço de controlo de gastos, bem incutido em todos os 
colaboradores. 
Considerando que todos os gastos inerentes à atividade da CASA DA ESTRELA são imputáveis 
ao cumprimento da Missão e, tendo havido uma frequência média de 30 jovens, calcula-se um 
custo mensal por educanda de € 1.596,85 
Cabe aqui referir que, o Acordo de Cooperação com a Segurança Social, celebrado em 2012, 
contempla uma comparticipação por educanda de € 700,00.  
O aumento dos rendimentos, a par da contenção de despesas, deverá continuar a ser o trajeto 
desenhado para 2016, como espelha o orçamento aprovado por esta Assembleia em novembro 
de 2016.  
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Encontram-se nos arquivos da Instituição todos os documentos que suportam as contas agora 
apresentadas e que os associados podem consultar, nos termos constantes nos Estatutos. 
 
 Lisboa, 23 de março de 2017 
 

  
A Direção 

 
Manuel de Melo Gomes 
Patrícia Coutinho Henriques 
Anabela Fonseca Aleixo 
Catarina Mota 
João Quadros 


