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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2021
pelo Casba, tendo em conta as respostas sociais de desenvolve, creche, pré-escolar, catl, centro
de dia, serviço de apoio domiciliário e outros apoios sociais.

BREVE HISTÓRIA
Após o 25 de Abril de 1974, houve transformações no papel da mulher e na organização da
família. Vencida a batalha da igualdade e conquistada a liberdade através do trabalho no
exterior, a mulher reinventa o seu papel e impõe novas representações sociais.
Consequentemente, houve a necessidade de uma reorganização da própria sociedade.
Surge, então, na década de 1970, mais precisamente, a 26 de agosto de 1976, a IPSS, pelo
desejo de encarregados de educação, que se confrontaram com a necessidade da existência de
um espaço adequado, para deixar os seus educandos em horário laboral. Com o apoio da
Câmara Municipal surgiram as primeiras instalações do CASBA, situadas no Bom Sucesso, a
funcionar com 2 salas de pré-escolar.
Com o aumento populacional e a procura do serviço prestado pela instituição, aliado à
inexistência de meios físicos capazes de responder à necessidade da comunidade, foi
inaugurado o equipamento relativo à valência de ATL, nas instalações da antiga escola primária
em Arcena, em Novembro de 1981.
No sentido de colmatar as novas exigências da sociedade, a instituição sente a necessidade de
alargar as suas instalações, tendo sido inaugurado a 7 de Junho de 1986 pela Dra. Raquel
Ribeiro, o novo equipamento, construído de raiz, no Bom Sucesso, o que permitiu o
funcionamento de uma nova valência – creche.
Em Abril de 1995, os serviços administrativos passaram a funcionar na Rua Fonte de São
Romão, pela aquisição de uma loja.
Em 1999, a Câmara disponibiliza um espaço, na Rua Maria Lamas em Arcena, o qual foi
reestruturado e adequado ao funcionamento de duas salas de pré-escolar.
A 16 de Dezembro de 2006 foram inauguradas as novas instalações, situadas na Quinta da
Panasqueira junto ao Jardim Central.
A estrutura foi concebida com o objetivo de concentrar as valências num edifício, oferecer uma
maior resposta face às listas de espera, e melhorar a qualidade do serviço pela sua
infraestrutura.
O novo equipamento, iniciou a sua atividade no ano letivo de 2007/2008 com: três salas de
berçário; duas salas de 1 ano; duas salas de 2 anos; uma sala de 3 anos; uma sala de 4 anos;
uma sala de 5 anos; uma sala heterogénea e cinco salas de estudo referentes ao ATL, como
espaço comum: uma ludoteca; uma biblioteca e uma sala de informática.
Importa referir que, o equipamento comporta, 1 parque infantil adequado à creche, 1 parque
infantil para o pré-escolar e, um ginásio, do qual, existe a possibilidade de se organizar e
desenvolver novas atividades para clientes, colaboradores e comunidade.
Em 2010 o CASBA e a IAIRSR realizaram Assembleias-gerais para que os sócios decidissem pela
extinção do IAIRSR e a sua integração no CASBA, após parecer favorável de ambas as
instituições. Em 12 de Dezembro de 2011 por despacho da subdiretora-geral da Segurança
Social procedeu-se ao registo de extinção da Instituição de Apoio aos Idosos e Reformados de
São Romão, tendo os respetivos bens sido integrados no CASBA.

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A instituição encontra-se em funcionamento das 07h00 às 19h00 na valência da creche, préescolar e catl. Para a valência de centro de dia e apoio domiciliário a instituição funciona de
segunda a sexta das 08h30 às 19h00 e aos sábados, domingos e feriados das 09h00 às 16h00.

LOCALIZAÇÃO E CONTATOS
Creche / Pré-escolar / Catl

Centro de dia / Serviço de Apoio domiciliário

Rua Carlos Arrojado, nº 2
Quinta da Panasqueira
2615-394 Alverca

Travessa de São Romão, 1B
Bom Sucesso
2615-306 Alverca

 219573669
 219938947
 geral@casba.pt

 219575910
 219575910
 centrodedia@casba.pt

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Creche
A valência de creche destina-se a acolher crianças de idades compreendidas entre os 4 e os 36
meses. O tempo é gerido de acordo com o projeto pedagógico, o planeamento semanal das
atividades.
A creche é um espaço de apoio à família, em tempo parcial, que presta cuidados básicos e
educativos à criança, contribuindo para a sua socialização, para o seu desenvolvimento global e
para o despiste de inadaptações, deficiências e precocidades e para o seu equilíbrio emocional
e afetivo.
A Creche tem um acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para 90 crianças
sendo a capacidade para esta valência de 101 crianças, divididas por 7 salas: três salas de
berçário, duas salas de 1 ano e duas salas de 2 anos.

Sala de Berçário
Esta sala destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 meses de
idade e é composta por espaços diferenciados. O espaço dos cuidados corporais/ higiene das
crianças (fraldário); o espaço de preparação das refeições (leite, papas); o espaço de descanso
(berços) e espaços e equipamentos para interagir com as outras crianças e as colaboradoras.

Sala de 1 Ano
Esta sala destina-se a acolher crianças entre os 12 e os 24 meses de idade. A sala não se
encontra dividida em áreas de trabalho especificamente delimitadas.

Sala de 2 Anos
Esta sala destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 24 e os 36 meses de
idade. A sala encontra-se dividida em várias áreas de aprendizagem/interesse distintas de
acordo com o planeamento da educadora.

Pré-escolar
São finalidades da educação pré-escolar apoiar as famílias na tarefa da educação dos filhos,
proporcionar a cada criança a oportunidade de desenvolver a sua autonomia, socialização e
desenvolvimento intelectual, promover a sua integração equilibrada na vida em sociedade e
prepará-la para uma escolaridade bem-sucedida. O pré-escolar deverá ser um espaço promotor
de aquisições de aprendizagens múltiplas.
Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (lei46/86, de 14 de outubro) e pela Lei-quadro
5/97, de 10 de fevereiro, a educação pré-escolar destina-se a crianças com idades
compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico. O tempo é gerido de
acordo com o projeto pedagógico, o planeamento semanal das atividades, tendo como base as
orientações curriculares.
O pré-escolar tem um acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para 95
crianças sendo a capacidade para esta valência de 100 crianças, divididas por 4 salas de préescolar.

Catl
Os Centros de Atividades de Tempos Livres têm como finalidade proporcionar determinados
tipos de atividades socioeducativas à criança ou jovem, promovendo a possibilidade de criar,
manifestar e desenvolver as suas potencialidades, contribuindo assim para o seu
desenvolvimento integral.
A valência do CATL destina-se a acolher crianças do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, nas seguintes
modalidades: Catl EHIL para 1º ciclo com almoço e Catl clássico de 2º ciclo com almoço. Os
acordos de cooperação, com o Instituto da Segurança Social, estão definidos para 70 e 40
crianças respetivamente.
A organização do espaço no CATL foi pensada de forma a proporcionar o desenvolvimento de
atividades lúdico-pedagógicas, criando um espaço intermediário entre a fantasia e a realidade.
Neste sentido, dispomos de 5 salas, uma sala de acolhimento, um auditório, um ginásio, um
parque lúdico e um parque exterior.
Dispomos de jogos e brinquedos apropriados à idade das crianças/jovens, assim como dos
materiais necessários para o desenvolvimento das atividades.
O tempo do CATL é gerido de acordo com o plano anual. O planeamento semanal das
atividades constitui a base a partir da qual se preparam as atividades diárias e o qual
corresponde a uma área de trabalho específica. Embora se tome sempre como ponto de
partida as atividades, as dúvidas que o grupo coloca, bem como a sua predisposição para o que
está planeado.
O CATL assegura o transporte de e para as escolas, utilizando, quando necessário, as viaturas
afetas à sua atividade.
Tem uma equipa composta por uma Animadora Cultural, uma Auxiliar de Educação e duas
Ajudantes de Ação Educativa.

Centro de dia
É a resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto
de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio familiar.
O Centro de Dia da Instituição aparece numa estrutura de apoio social, fornecendo diversos
serviços: convívio/ocupação, férias organizadas, alimentação, higiene pessoal e tratamento de
roupa, que dá resposta imediata às carências socioeconómicas das pessoas idosas, favorecendo
as suas relações interpessoais afim, de evitar o isolamento e promovendo atividades
socioculturais diversificadas. O Centro de Dia tem um acordo de cooperação com o Instituto da
Segurança Social para 30 clientes.
O Centro de Dia dispõe das seguintes áreas de serviço: sala de estar, sala de refeitório, cozinha,
lavandaria, uma despensa do dia e arrumos, casas de banho (masculina e feminina), um
gabinete de atendimento e espaço destinado à higiene das colaboradoras. Para o cumprimento
da prestação do serviço o Centro de Dia dispõe de três viaturas.
Tem uma equipa composta por uma Técnica de Serviço Social, que assume a função de Diretora
Técnica e cinco Ajudantes de Ação Direta (a equipa é a mesma para as respostas de SAD e
Centro de Dia). Funciona, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 19:00, aos sábados, domingos e
feriados, das 09:00 às 16:00.

Serviço de Apoio domiciliário
“É uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados
no domicílio, a pessoas e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro
impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas
necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária” (Direção Geral da Ação Social,
Dez.1996).
O Serviço de Apoio Domiciliário tem um acordo de cooperação com o Instituto da Segurança
Social para 18 clientes. A atividade do Serviço de Apoio Domiciliário, consiste na
disponibilização de serviços ou apoio nas seguintes áreas: preparação, confeção, distribuição e
apoio nas refeições (incluindo administração da alimentação por sonda, quando aplicável),
cuidados de saúde (cuidados de higiene pessoal e imagem, assistência medicamentosa),
cedência de material médico-hospitalar (cadeiras de rodas e andarilhos), atividades
instrumentais da vida quotidiana, assegurando os serviços de higiene habitacional estritamente
necessária às nossas funções. Tratamento de roupa (no domicílio ou serviço externo de
lavandaria), sugestões à adaptação do espaço e reparação no domicílio, acompanhamento ao
exterior e apoio na aquisição de bens e serviços, apoio social e atividades socioculturais.
O Serviço de Apoio Domiciliário dispõe das instalações do Centro de Dia com as seguintes áreas
de serviço: sala de estar, sala de refeitório, cozinha, lavandaria, uma despensa do dia e
arrumos, casas de banho (masculina e feminina) um gabinete de atendimento e espaço
destinado à higiene das colaboradoras. Para o cumprimento da prestação do serviço no
domicílio dos clientes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia dispõe de três viaturas.
Tem uma equipa composta por uma Técnica de Serviço Social e cinco Ajudantes de Ação Direta
(a equipa é a mesma para as respostas de SAD e Centro de Dia). Funciona, de segunda a sextafeira, das 8:30 às 19:00, aos sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 16:00.

MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
Promover atividades no domínio educativo, cívico e social, com vista à construção de uma
sociedade justa, no reconhecimento da importância da família, no respeito pela diversidade e
pela igualdade de oportunidades.

VISÃO
Ser uma Instituição de referência no âmbito das boas práticas e reconhecida socialmente.

VALORES
Responsabilidade social
Respeito
Confiança
Competência
Dedicação
Audácia

POLÍTICA DA QUALIDADE
O CASBA rege-se por um sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma EN NP ISO
9001:2008 e MAQRS (manual de avaliação da qualidade das respostas sociais).
A Direção do CASBA assume total responsabilidade pelo funcionamento racional do Sistema de
Gestão da Qualidade da Instituição. Considera, por isso, como fator estratégico para o seu
sucesso e consequente crescimento, uma política de qualidade, visando a qualidade e inovação
dos serviços prestados, tanto em termos de materiais, de atividades e manutenção contínua
das instalações.
Os (as) colaboradores (as) são a chave do sucesso, daí haver uma constante preocupação com o
seu bem-estar, formação e a sua progressiva identificação com a cultura da instituição.
Os nossos clientes são a nossa principal preocupação no sentido de lhes fornecermos a máxima
qualidade, escutando e recolhendo as suas opiniões e sugestões, indo ao encontro das suas
necessidades e expectativas.
Trabalhamos porque gostamos do que fazemos, para clientes exigentes, com profissionais
competentes e produtos e serviços de excelência.
Para o CASBA, no sentido de melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da
Qualidade, existe um comprometimento com o cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares.

ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO
Assembleia
Geral

Direcção

Conselho Fiscal

Director de
Serviços

Área da
Qualidade
Serviços
Sociais

Serviços
Educativos

Serviços
Administrativos

Serviços Gerais

Apoio à Gestão

Centro de Dia

Creche

Cozinha

Contabilidade

SAD

Pré-escolar

Compras

Jurídico

Catl

Transportes

Higienização

Gestão do
equipamento

CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ASSEMBLEIA-GERAL
PRESIDENTE – Paulo Jorge Martins de Almeida Bonina
1º SECRETÁRIO – Maria de Belém Pereira Medeiros
2º SECRETÁRIO – Maria Manuela Garcia Barbosa dos Santos
DIREÇÃO
PRESIDENTE – Manuel Fernando da Palma Rosa
VICE-PRESIDENTE – Lídio Rui Vieira de Freitas
TESOUREIRO – Aníbal Guilherme Rodrigues Lopes
SECRETÁRIO – Hélder Baião Gomes
VOGAL – Luís Miguel Brás Colaço
SUPLENTE – Lino Lopes de Sousa
SUPLENTE – Armindo Luís Alves da Silva
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE – José Carlos Quirino Igreja
1º VOGAL – Vítor Manuel da Silva Carapeta
2º VOGAL – Hugo António Barroco Carujo

O CASBA EM NÚMEROS

72

Trabalhadores

279
48
9

Utentes

Famílias apoiadas por Banco Alimentar

Famílias apoiadas por Cantina Social

127.438
6.589
144
8

Refeições servidas à comunidade escolar

Refeições servidas à Cantina Social

Horas de formação

Viaturas

INICIATIVAS/ATIVIDADES OCUPACIONAIS E DE LAZER

CRECHE e JARDIM DE INFÂNCIA
Calendarização

Janeiro

Atividade

Valência

Utentes

Objetivo

Dia de Reis

Creche
Préescolar
Catl

- Reviver e valorizar as tradições;
- Festejo do Dia de Reis por parte de todos os
elementos da Comunidade Educativa.

Inverno

Creche
Préescolar

- Conhecer a estação do ano e as suas
características.

Confinamento devido à Pandemia por COVID-19 (início dia 22) – Instituição encerrada
Confinamento devido à Pandemia por COVID-19 – Instituição encerrada

Fevereiro

Confinamento devido à Pandemia por COVID-19 (fim dia 14) – Instituição encerrada

Março
Abril

Páscoa

Creche
Préescolar
CATL

 Celebrar a Páscoa

Verão

Creche
Préescolar

- Conhecer a estação do ano e as suas
características.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Acolhimento de
Crianças

- Integração e adaptação das crianças admitidas no
CASBA.

Reunião de
Pais/Encarregados de
Educação

Creche
Préescolar
Catl

- Fornecer informações sobre as atividades a
realizar atendendo à situação de Pandemia por
Covid-19;
- Dar a conhecer algumas características da faixa
etária;
- Esclarecer dúvidas de âmbito geral.

Outubro

Outono

Creche
Préescolar

- Conhecer a estação do ano e as suas
características.

Novembro

Dia de São Martinho

Creche
Préescolar
Catl

- Reviver e valorizar tradições;
- Festejo do Dia de São Martinho por parte de todos
os elementos da Comunidade Educativa.

Dezembro

Natal

Creche
Préescolar
Catl

- Valorizar as tradições e os conceitos de família;
- Celebração do Natal por parte de todos os
elementos da Comunidade Educativa.

Confinamento devido à Pandemia por COVID-19 (início dia 27) – Instituição encerrada

CENTRO DE DIA / SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Atividade

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Lúdicas
Lazer
Animação
Convívio
Culturais
Desportivas
Ações

O plano de atividades elaborado anualmente pretende que sejam desenvolvidas algumas
atividades, de vários âmbitos, para que os idosos prolonguem o seu bem-estar e a sua
vivacidade. Desta forma as atividades pretendem capacitar as pessoas idosas para que
alcancem uma situação de autonomia, ou seja, para que tenham capacidade de se auto
determinar, de serem livres, de se realizarem e serem capazes de intervir e transformar a
realidade em que se inserem. Neste sentido existe uma estimulação de todas as qualidades e
capacidades da pessoa, nomeadamente fomentar o desenvolvimento e a destreza intelectual,
proporcionar vários momentos de convívio inter-instituições e intergeracionais, cultivar os
gostos, costumes e tradições de cada um e promover o exercício físico com o intuito de
aumentar e melhorar a mobilidade e agilidade física. Para a realização de todos estes objetivos
são então concretizadas atividades de âmbito lúdico/lazer, animação/convívio, cultural e
desportivo. No que concerne às atividades lúdicas e de lazer realizaram-se, passeios e vistas.
Quanto às atividades direcionadas à animação/convívio a instituição participa em festas,
sardinhadas, lanches convívio e encontros de Grupos Séniores. As aulas de ginástica, as
caminhadas e os jogos de mesa são a vertente desportiva deste planeamento. A ginástica é
uma atividade bastante valorizada pois é adaptada mesmo às pessoas com maior dificuldade a
nível de mobilidade, é um momento onde todos se sentem inseridos e do qual tiram muito
proveito, sentindo-se melhor após cada aula
Devido à Pandemia por COVID-19 no ano de 2021 não foi colocado em prática o Plano de
Atividades com os nossos idosos.

ATIVIDADES REALIZADAS
Novas
entradas

4

9

Creche

42

12

Catl

Atendimentos
realizados

Visitas
efetuadas

Descrição

A nível da valência de centro de dia, pode constar-se que
deram entrada 4 novos clientes. Devido à suspensão do
serviço prestado nos Centros de Dia, por força da
situação epidemiológica da COVID-19, os utentes de
Centro de Dia passaram a receber apoio domiciliário.
No que concerne ao serviço de apoio domiciliário, deram
entrada 9 novos clientes. São realizadas visitas
domiciliárias sempre que exista alguma situação no
âmbito das necessidades expressas pelo cliente.

Com a Pandemia por COVID-19 o Casba suspendeu as
visitas às instalações.

Préescolar

Serviço de
Apoio
Domiciliário

Centro de
Dia

Valência

4

No ano de 2021 foram admitidas 42 crianças na valência
de creche, sendo que 33 destas crianças integram o
berçário, uma vez que em setembro transitam na sua
totalidade para as salas de 1 ano. Para a valência de préescolar foram admitidas 12 crianças e 4 para a valência
de CATL.
Devido à Pandemia por COVID-19 as reuniões com os
pais/encarregados de educação passaram a ser feitas via
telefone ou via zoom. O plano individual dispõe de
vários elementos onde identifica necessidades e
interesses da criança, potencializando oportunidades de
aprendizagem, as mesmas têm de ser comunicadas à
família. Desta forma, melhoramos a resposta educativa,
e temos acesso ao grau de satisfação dos nossos clientes
(pais/encarregados de educação).

AÇÃO SOCIAL

Cantina Social

Banco Alimentar

Famílias
apoiadas

Visitas
Domiciliárias

Cabazes
distribuídos

Número de
indivíduos

48

48

164

(média mensal)

(média mensal)

(média mensal)

9

6.589

(média mensal)

(refeições)

Descrição

Os dados acima apresentados dizem
respeito ao apoio prestado através do
banco alimentar, no ano de 2021. No
referido ano foi apoiada uma média de
48 famílias mensalmente, com cabazes
de produtos alimentícios (secos e
frescos) e outros. No âmbito do apoio
de banco alimentar prestado pelo
Casba, durante o ano de 2021 não
foram realizadas visitas domiciliárias
para avaliação das condições de vida
dos utentes e respetiva veracidade de
informação por motivo da Pandemia
por COVID-19.
Os dados apresentados dizem respeito
ao apoio prestado através das Cantina
Social, no ano de 2021. No referido ano
foi apoiada uma média de 9 agregados
familiares mensalmente, às quais foram
atribuídas 6.589 refeições (almoço e
jantar, dos quais consta: sopa, prato
principal, pão e fruta). No âmbito do
apoio da Cantina Social prestado pelo
Casba, durante o ano de 2021 não
foram realizadas visitas domiciliárias
para avaliação das condições de vida
dos utentes e respetiva veracidade de
informação por motivo da Pandemia
por COVID-19.

PROTOCOLOS, PARCERIAS e REPRESENTAÇÕES

Descrição

Protocolos

Instituto da Segurança Social, IP
Município de Vila Franca de Xira
Banco Alimentar Contra a Fome
Entrajuda

Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Parcerias

Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso
Escola Secundária Gago Coutinho
União Distrital das Instituições Particulares Solidariedade Social (UDIPSS)
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS)
Instituto do Emprego e Formação Profissional

AÇÕES DE FORMAÇÃO

Ação de formação

Objetivos

Número de
formandos

Carga horária

Formação pessoal e
social

- Deontologia e princípios éticos
- Comunicação e relação pedagógica

12

12 horas

RELATÓRIO DE GESTÃO

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANEXO

AO

RESULTADOS

BALANÇO

E

À

DEMONSTRAÇÃO

DE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

