CASA DO POVO DE FERMENTÕES
Plano de Actividades 2014

CASA DO POVO DE FERMENTÕES
GUIMARÃES

PLANO DE ACTIVIDADES 2014

I – Preâmbulo
O Plano de Actividade para o ano de 2014 foi delineado tendo em atenção – ainda - as
directrizes do Plano de Mandato 2010-2012, pois só no final de 2013 se realizarão eleições.

O objectivo primordial deste Plano de Actividades é assegurar o bom funcionamento de todos
os serviços prestados pela Casa do Povo de Fermentões.

Estando a terminar o seu mandato, não seria prudente por parte desta Direcção apostar em
grandes mudanças estruturais, até porque, a nosso ver, tais não se justificam. Apoiamos esta
afirmação na qualidade emanada pelos nossos serviços e pela movimentação que gera esta
Instituição.

Há sempre margem para que a Direcção que vier a seguir possa alterar este plano, de acordo
com os objectivos de mandato que assumir.

Iniciaremos, de seguido, a apresentação do Plano de Actividades para o ano de 2014
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II – Plano de Actividades para o ano de 2014
Como primeiro ponto, será importante perceber que todas as actividades da Casa do Povo
orientar-se-ão, também, em consonância com o Projecto Educativo, aprovado pela
presidência para o triénio de anos lectivos 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: “Cidadania:
Saber ser, saber estar, saber fazer”.

Através das diferentes actividades nas diversas valências pretende-se desenvolver, ao longo
dos anos, três subtemas que julgamos fazer sentido à nossa comunidade: Educação para o
desenvolvimento (onde serão retratadas a educação para o empreendedorismo, a educação
do consumidor e a educação financeira); Educação para os media; e Educação para os direitos
humanos (onde se visa a educação para a igualdade de género, a educação intercultural e a
educação para o voluntariado).
O tema Educação para o desenvolvimento será o tema trabalhado durante o primeiro ano de
vigência deste Projecto Educativo e orientará grande parte das actividades desenvolvidas no
ano de 2014, sendo que, mais no final do ano, se iniciará o tema Educação para os media.

De uma forma sucinta e geral, à semelhança do que vem decorrendo dos últimos anos,
continuar-se-á a apostar nas seguintes actividades:

a) Requalificação de espaços existentes, com vista a que possam ser dotados de meios
que os possam tornar mais adequados a novas iniciativas.
Destacamos aqui o processo que temos em curso para a introdução de um programa
de energias renováveis, cuja candidatura, junto das Autoridades competentes, foi
apresentada em 2010 e foi agora aprovada, para ser executada em 2014. Esta
candidatura permitirá, além da colocação de painéis fotovoltaicos, a requalificação dos
edifícios mais antigos da Instituição: pavilhão, gabinetes administrativos e salão nobre.

b) Reforçar, dentro do possível e quando necessário, a parceria estabelecida com a Junta
de Freguesia, com o Agrupamento de Escolas Fernando Távora, com a Cooperativa
Farramundanes e com os Grupos de Escuteiros AEP e CNE;
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c) Reforçar as parcerias com as Entidades com as quais a Casa do Povo mantém
cooperação;

d) Prosseguir a reorganização da participação da Casa do Povo nas diversas Entidades da
Área da Economia Social, no sentido de que se possam obter, dentro do possível,
melhores resultados;

e) O lançamento de algumas novas iniciativas, na perspectiva da prestação de novos
serviços à Comunidade, bem como na perspectiva da angariação de novas receitas que
possam contribuir para ajudar a suportar as despesas de funcionamento da Instituição;

f) O estabelecimento de novas parcerias, com novas Entidades, em áreas que possam ser
de relevância para a Instituição e a Comunidade, nomeadamente no domínio da
Cooperação para o Desenvolvimento;

g) A inovação e a modernização dos Serviços, para que possam corresponder melhor aos
objectivos para que foram criados, também numa perspectiva da redução de custos;

Partindo do geral para o específico, daremos conta, de seguida, das actividades que se planeia
desenvolver, ao longo do ano de 2014, em cada uma das áreas de intervenção da Instituição:
1. Área dos Assuntos Sociais, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida
Tendo por base as Normas em vigor, estabelecidas pela Segurança Social, bem como pela
Certificação da Qualidade, a Casa do Povo terá em actividade plena no ano lectivo 2013/2014,
as seguintes valências sociais:

a) Creche e Jardim de Infância
b) CATL – Centro de Actividades de Tempos Livres
c) Centro de Dia
d) Centro de Convívio
e) Serviço de Apoio Domiciliário
f) Academia Sénior de Fermentões
g) Centro de Estudos
h) GAAS – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social
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Mapa geral de Utentes
Área Assuntos Sociais, Educação e Aprendizagem ao

Número de Utentes

Longo da Vida
Creche

55

Pré-Escolar

60

CATL – C/ almoço (2º ciclo)

43

CATL – S/ almoço (1º e 3 º ciclo)

120

Centro de Convívio

50

Centro de Dia

25

Apoio Domiciliário

30

Academia Sénior

50

Centro de Estudos

Apoio ao Estudo – 111
Explicações – 4

1.1 Creche, Pré-escolar, Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia,
Centro de Convívio e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD):
No que confere a estas valências, no início do ano lectivo, em cada uma delas elaboram-se os
Planos de Actividades, sempre tendo em conta a sua missão, as normas pelas quais são
regidas, os requisitos da Certificação da Qualidade e a ideia a ela (à Certificação) inerente da
melhoria contínua.
Assim, cada Direcção Técnica já trabalhou com o Director Técnico para a Área Cultural e
Recreativa e apresentou o Plano Anual de Actividades 2013/2014 para a respectiva valência
social, em consonância com aquele que é o Projecto Educativo para o triénio 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016.
As actividades programadas serão desenvolvidas pelos técnicos da Instituição ao longo do
ano, sobe a direcção do Director Delegado e do Coordenador Operacional, sendo
acompanhadas por cada um dos respectivos Vice-presidentes.

Estes planos, de cada uma das valências, são sempre do conhecimento dos seus clientes e dos
seus responsáveis, podendo ser consultados em anexo a este Plano de Actividades.

4

CASA DO POVO DE FERMENTÕES
Plano de Actividades 2014

1.2 Academia Sénior
Relativamente à Academia Sénior pretende-se levar o seu trabalho ainda mais longe, dandolhe um novo dinamismo e uma nova orientação, em estreita colaboração com a valência
cultural.

1.3 Centro de Estudos
O Centro de Estudos representa uma actividade que iniciou há pouco tempo, em Outubro
2013 e que não estava planeada para este ano. No entanto, surgiu das necessidades sentidas
pelos nossos clientes do CATL. Pretende-se com este novo serviço contribuir para um maior
sucesso académico dos nossos clientes, de forma a corresponder às expectativas dos seus
encarregados de educação.

1.4 GAAS – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social
Estando em negociação com os Serviços da Segurança Social para a renovação do acordo,
conta-se que a Casa do Povo assuma a gestão do Gabinete de Atendimento e
Acompanhamento Social, com uma nova reorganização territorial: Fermentões e Azurém.
Avizinham-se, assim, novos desafios para este conceituado Gabinete que assegura a
organização e funcionamento dos seguintes sectores:

a) Coordenação e Gestão dos processos relacionados com o RSI – Rendimento Social de
Inserção, e serviços correlacionados de acordo com o estabelecido no Protocolo
assinado com a Segurança Social, e em parceria com Entidades Locais.

b) Desenvolvimento de diversas iniciativas de promoção da inclusão social e cultural das
pessoas abrangidas (foi através de projectos assim que surgiram o Grupo Teatro
Forum 21, o Teatro Comunitário TERRA, etc.) e encontrar novas fontes de
financiamento das despesas com esta área.

2. Promoção do Desenvolvimento Económico e da Cooperação

2.1 CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
A Casa do Povo pretende reunir esforços que possam possibilitar a sua contribuição na
melhoria dos serviços a prestar às crianças e jovens em risco no Município de Guimarães e,
muito em particular, no que respeita aos da nossa Freguesia.
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2.2 Participação em cooperativas
A Casa do Povo de Fermentões é membro de algumas cooperativas - nalguns casos membro
fundador – e tem participação activa nas actividades e gestão das mesmas, pretendendo
continuar a dar o seu contributo para que prossigam os objectivos para os quais foram
criadas. São elas:

a)- Régie Cooperativa Aliança Artesanal
b)- Régie Cooperativa A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de
Guimarães
c)- Régie Cooperativa Tempo Livre
d)- NAVE – Serviços de Apoio à Gestão Empresarial, cooperativa de responsabilidade
limitada

Reiteramos a disponibilidade da Casa do Povo para, quando e sempre que se justificar,
contribuir para a criação de outras cooperativas que possam vir a criar novas oportunidades e
postos de trabalho, na nossa Freguesia.

2.3 Parcerias Locais, Regionais e Internacionais
A Casa do Povo de Fermentões pretende manter estreita colaboração com outras entidades,
algumas delas são já parceiros preferenciais, para continuar a assumir um papel
preponderante no desenvolvimento, quer da sua comunidade, quer da comunidade alémfronteiras da nossa freguesia. Assim, manter-se-ão fortes cooperações com:
1. Junta de Freguesia de Fermentões
2. Câmara Municipal de Guimarães
3. Centro Distrital de Braga do ISS – Instituto da Segurança Social
4. Fundação INATEL
5. Instituto da Juventude
6. Agência Nacional Juventude em Acção
7. Agrupamento de Escolas Fernando Távora.
8. Clube Português de Recife
9. CETEC – Centro de Estudos de Técnicos de Contas de Guimarães
10. Grupos de Escuteiros AEP e CNE
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3. Administração, Gestão Financeira e Patrimonial
Nesta área pretende-se assegurar em 2014:
a) Uma gestão financeira consentânea com a situação de crise em que o País está a viver.
b) Manutenção da qualidade das instalações
c) Intervenção no pavilhão gimnodesportivo de forma a colocar painéis fotovoltaicos que
permitam poupança substancial de energia, aproveitando o financiamento só agora
aprovado no âmbito de uma candidatura à ON2 submetida em 2010.
d) Organização de uma despensa comum e que abranja todo o economato
e) Angariação de novos associados
4. Promoção da Saúde à Comunidade
A Casa do Povo de Fermentões efectuou acordos para ter disponíveis para os seus utentes e
para a comunidade:
1. Gabinete Médico
2. Gabinete de Osteopatia
3. Gabinete de Fisioterapia
Além dos dois gabinetes de apoio já existentes – Gabinete Médico e Gabinete de Osteopatia –
pretende-se apostar num gabinete de Fisioterapia que possa não só acompanhar os nossos
atletas, mas que possa também servir os nossos utentes, nomeadamente os mais idosos.

5. Cultura
A Casa do Povo de Fermentões profissionalizou a sua vertente cultural ao designar para o
efeito um Director Técnico para a dinamização desta área. O nível de intervenção cultural da
Instituição, a grandeza que atinge nas suas actividades, bem como a exploração directa do
Café/Bar “O Largo” justificavam, há já algum tempo, a contratação de um profissional que se
ocupasse da área tem importante da nossa intervenção social.
Entretanto, iremos dar prosseguimento às actividades que têm vindo a ser promovidas nos
seguintes sectores de actividades:

Mapa geral de participantes
Área da Cultura
Museu de Agricultura de Fermentões

Número médio de
participantes/visitantes
4000

Grupo Folclórico de Fermentões

60

Grupo de Teatro F 21 – Teatro Fórum

16

Grupo de Teatro comunitário “Terra”

80

Café “0 Largo”

___
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Merecem particular destaque as seguintes actividades que precisam ser consolidadas:

5.1 Grupos de Teatro
O grupo de Teatro comunitário “Terra” surgiu no âmbito de um projecto inserido e aprovado
na CEC 2012 que só viu a sua concretização em 2013. Pretende-se aproveitar o enorme
sucesso na constituição deste grupo e alargar o seu âmbito de intervenção fazendo-o crescer
de forma a que represente para os adultos, aquilo que o Grupo F21 representa para os jovens.

5.2 O café “O Largo”
Depois de surgir com imagem e nome renovados, pretende-se que este café assuma um papel
cada vez mais preponderante no apoio à comunidade. Passando para uma gestão mais
empresarial deste estabelecimento, pretende-se abranger um público-alvo mais diversificado,
sem nunca esquecer as origens.
A dinamização e promoção dos jogos Santa Casa é, também, uma das atribuições deste
renovado espaço.

5.3 Outros serviços na área cultural
Outras actividades têm origem na Casa do Povo de Fermentões que, pese embora não sejam
de nossa gestão directa, são por nós apoiadas como forma de garantir uma maior e mais
diversificada oferta à comunidade:

Outros serviços na área cultural

Número de participantes

Escola de Concertinas

20

Grupo de Danças de Salão

20

Oficina de Olaria

25

Oficina de “Bordados de Guimarães”

10

6. Organização e Promoção de Eventos
Intimamente ligada à área cultural e partilhando o mesmo Director Técnico, esta área
pretende promover um conjunto de acções comemorativas de datas/situações especiais, bem
como desenvolver iniciativas para a angariação de proventos que possam apoiar todas as
outras actividades da Instituição.
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6.1 Comemoração do Aniversário da Casa do Povo de Fermentões
Pretende-se que a comemoração do 37º aniversário desta Instituição se estenda, pelo menos,
ao longo de uma semana em que se irão integrar diversas actividades desenvolvidas pelas
valências da Casa do Povo de Fermentões, sempre em consonância com o seu projecto
Educativo.

6.2 Outras comemorações/datas especiais
1. Festa do Agricultor de Fermentões
2. Participação na Feira Joanina
3. Dinamização do Café “O Largo”, através de eventos e festas temáticas
4. Iniciativa “Vamos ao Largo” – que pretende realizar angariação de fundos, através
de oferta à comunidade e/ou clientes de diferentes eventos e comemorações de
datas festivas

7. Inovação, Imagem e Comunicação
Ao longo dos anos a Casa do Povo de Fermentões manteve-se como uma Instituição de
referência essencialmente, porque sempre soube olhar para as necessidades e expectativas da
sua comunidade e dos seus clientes e, a partir daí soube inovar.
Assim pretende-se:
1. Editar o “Anuário 2012/2013
2. Actualizar o “site” www.cpfermentoes.com
3. Continuar a promover a Casa do Povo nas principais Redes Sociais
4. Desmaterializar o Museu de Agricultura e assegurar uma visita virtual
5. Criação de uma Cyber Rádio

8. Desporto

Mapa geral de Atletas
Área de Desporto

Número de Atletas

Andebol-competição federada (iniciação e sénior)

100

Voleibol – competição não federada (Iniciação)

20

Pesca Desportiva – competição federada (sénior)

10
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8.1 Competição Federada e Não Federada
No próximo ano, pretende-se manter os Sectores Desportivos existentes (Andebol Federado iniciação e seniores; Voleibol não federado – só iniciação; Pesca Desportiva Federada), com a
programação que é devida pelas responsabilidades e compromissos existentes.
Pretende-se, igualmente, incentivar parceria no domínio do desporto escolar com o
Agrupamento de Escolas Fernando Távora

8.2 Outros serviços na área desportiva
À semelhança da área cultural, a Instituição serve de incubadora a diversas actividades de
índole desportiva, e não sendo responsável pela sua gestão, apoia-as por representarem uma
clara mais valia para a comunidade:

Outros serviços da área desportiva

Número de participantes

Fitness

10

Zumba

20

Escola de Patinagem Artística

80

Kickboxing
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III – Conclusão
A Casa do Povo de Fermentões tem apostado nos últimos anos na recuperação e requalificação do
seu património imobiliário, tendo ficado ainda por recuperar o pavilhão e o edifício administrativo,
no qual se inclui o Salão Nobre. Tendo a oportunidade e o apoio para requalificar estes edifícios e
tendo em conta que este investimento rapidamente se converterá em diminuição de despesa
energética será esta uma das grandes apostas para o próximo ano.

Estando em final de mandato - as eleições para os Órgãos Sociais da nossa instituição irão ocorrer
já no próximo mês de Dezembro -, procuramos finalizar todo o processo de reformas a que nos
propusemos no Plano de Mandato. Alheio à nossa vontade nem tudo foi conseguido, mas mantêmse as nossas apostas para o Plano de Actividades 2014, deixando-se à consideração da próxima
Direcção a sua concretização.

Fermentões, 20 de Novembro de 2013

10

CASA DO POVO DE FERMENTÕES
Plano de Actividades 2014

A DIRECÇÃO

O Presidente

(José da Silva Fernandes)
O Vice-Presidente para a Promoção do Desenvolvimento Económico e da Cooperação

(Manuel Ferreira)
O Vice-Presidente para a Gestão Financeira e Patrimonial
(Jerónimo Alberto Cardoso Marques)

O Vice-Presidente para a Promoção da Saúde e Assuntos Sociais

(Sérgio Paulo da Silva Mendes)

A Vice-Presidente para Intervenção Cultural, Imagem e Comunicação

(Elsa Ribeiro)

A Vice-Presidente para a Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida

(Teresa Borges)

O Vice-Presidente para a Organização e a Promoção de Eventos

(Salvador Castro Silva)

O Vice-Presidente para a Organização Administrativa

(Marco Amorim)
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O Secretário

(Bernardino da Silva Lemos)

O Tesoureiro

(Joaquim Gonçalves Ribeiro)

Certificação da aprovação pelos Órgãos competentes da Casa do Povo

Aprovado por unanimidade em reunião de Direcção realizada em 20/11/2013
O Presidente

Aprovado por

em sessão da Assembleia-Geral realizada em 22/11/2013
A Mesa da Assembleia-Geral

.
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