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NOTA INTRODUTÓRIA  
Caros amigos e Sócios apresentamos abaixo o programa de trabalho do Centro Social Padre José 
Coelho para 2021.  
 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTERNA  
É da responsabilidade da Diretora Técnica Sandra Manuel, gerir, organizar as diferentes valências 
com apoio com apoio da Dra. Joana Sousa nas valências dos idosos e da Professora Arminda 
Carneiro (Vice-Presidente da Direção) nas valências de infância com assessoria da Professora 
Stephanie Pinho. Na parte financeira conta com a colaboração da Dra. Lúcia Cristina, e na 
administrativa com Joaquim Queirós e Nazaré Linhares. No Serviço de Atendimento Social, com o 
Dr. Bruno Marques.  
 

 
 
1.1 RECURSOS HUMANOS  
A equipa CSPJC neste momento conta com 60 funcionários (estando 2 em situação de baixa-
médica prolongada). Um dos colaboradores está afeto a meio tempo ao projeto OL@ da 
Guklbenkian, e um outro ao apoio do Programa Alimentar POAPMC.  
Além dos colaboradores o Centro Social aceita todos os anos inúmeros estagiários de cursos de 
formação profissional de diferentes centros de formação e também várias pessoas para cumprir 
trabalho comunitário encaminhados pelo Instituto de reinserção social. 
No ano de 2021 perspetivamos a mesma realidade, mas tudo depende da evolução da pandemia 
COVID19. 
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2. REDES E PARCERIAS  
 
O Centro Social Padre José Coelho é associado da União das IPSS Aveiro e CNIS. Mantém 
protocolos assinados no âmbito de estágios de formação profissional com o agrupamento de 
escolas de Fiães, com o Centro Social de Serdoura e com o IEFP. Protocolo com o Instituto de 
Reinserção Social de Santa Maria da Feira (no âmbito de receber arguidos para trabalho 
comunitário), com o Gabinete Plena Terapia (terapia da fala para meninos do pré-escolar), com 
HMC Sports – Piscinas e Ginásios Municipais e com a Ulficlínica (descontos a todos os sócios da 
Instituição em vários serviços). 
Somos parceiros ativos da Rede Social de Santa Maria da Feira e CLAS.  
Apesar do contratempo da pandemia, demos seguimento ao novo projeto OL@, fruto de uma 
candidatura à Gulbenkian que foi aprovado em 2019. Este novo projeto com duração de três anos 
visa dar formação a nível de novas tecnologias aos nossos idosos de centro de dia e SAD, e 
posteriormente alargar para idosos da freguesia em situação de risco/isolamento. Isto para lhes 
dar ferramentas para se “ligarem” ao mundo e em caso de emergência saberem o que fazer. 
 
  

3. APOIO À FAMÍLIA  
 
Em 2021 continuaremos o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos anos transactos ao nível 
do apoio às famílias carenciadas e como Coordenadores e mediadores no programa de apoio 
alimentar (POAPMC). 
Continuaremos a actuar de forma concertada, sempre numa lógica de trabalho em grupo entre os 
técnicos e em permanente articulação com as instituições parceiras na Rede Social local.  
 

 
4. COMUNICAÇÃO, ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E MATERIAIS  
 
Vamos continuar a desenvolver acções de comunicação que promovam a transparência, 
visibilidade (das nossas acções e projectos) e o envolvimento de todos os nossos sócios, doadores 
e amigos.  
Em 2021 continuaremos a desenvolver acções que garantam a sustentabilidade da nossa acção 
através de: quotas e donativos; consignação fiscal no IRS; organização de eventos de angariação 
de fundos; e angariando materiais, sejam doados por particulares ou empresas, apelando a 
empresas que façam donativos em espécie e que com estes se possam doar a famílias 
carenciadas e também angariar fundos através da venda dos mesmos.  
Estas acções são planeadas e coordenadas directamente pela direcção envolvendo os 
colaboradores, voluntários ou remunerados.  
É claro que a organização de eventos para já está suspensa.  

 
 

 
 
 
 


