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INTRODUÇÃO
A Câmara de Lobos VIVA é uma Associação de Desenvolvimento
Comunitário que tem desenvolvido a sua ação em diversos locais do concelho de
Câmara de Lobos, prestando apoio social a carenciados e desenvolvendo intervenção
social e comunitária com crianças, jovens, adultos e seniores, através da implementação
de projetos pontuais e de continuidade no concelho.
Os objetivos delimitados que visam a concretização da missão da Associação
passam pela promoção da integração e o desenvolvimento social do público-alvo
residente em zonas carenciadas do concelho de Câmara de Lobos; fomento da
articulação entre as instituições locais com vista à racionalização dos recursos
existentes, assegurando o desenvolvimento integrado da comunidade, tudo isto com a
implicação da população, para que possua uma atitude participativa face aos seus
problemas.
As principais ações até então foram a recuperação de habitações afetadas pela
intempérie de 20 de fevereiro de 2010, o projeto VIVA Talentos que abrangeu cerca de
200 crianças e jovens nas suas diversas edições. Presta apoio alimentar a carenciados,
num universo aproximado de 840 beneficiários. No que se refere ao apoio de vestuário,
foram registados, no ano de 2015, um total de 35 agregados, apoiados com 580 bens.
Disponibiliza, diariamente, atividades/oficinas destinadas a adultos e seniores, no
Centro de Ocupação de Tempos Livres do Ilhéu, assim como as crianças e os jovens
que podem utilizar o espaço fora do horário escolar para iniciativas do seu interesse e
convívio entre pares.
No ano de 2016, a linha da intervenção social da Câmara de Lobos VIVA
manteve-se, dando continuidade aos projetos mais relevantes e com maior pertinência,
iniciando outros novos, de acordo com as necessidades sentidas na comunidade e,
tentando fazer frente à escassez de recursos existentes.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. EIXO I – Apoio Social e Coordenação Técnica


Atendimentos e Tratamento de Processos
Ao longo do ano, foram várias as famílias que se dirigiram ao Centro

Ocupacional Municipal do Ilhéu a solicitar ajuda em termos de apoio alimentar e de
roupas.
Em virtude da conjuntura socioeconómica, muitas famílias vêem-se
confrontadas com situações de desemprego, o que as faz recorrer aos diferentes serviços
existentes na comunidade, como forma de conseguir garantir a sua subsistência. Muitos
dos agregados apoiados pela Câmara de Lobos VIVA foram encaminhados por outros
serviços, nomeadamente o Serviço de Saúde, através do apoio social lá prestado e,
graças à parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, foi possível apoiar um
conjunto de famílias das diferentes freguesias de Câmara de Lobos, no que concerne ao
apoio alimentar, embora seja uma resposta assistencialista, é uma medida que resolve no
imediato. É um apoio mensal, atribuído mediante a avaliação da situação de cada
agregado familiar, ou seja, é necessária a apresentação das despesas e dos rendimentos,
através dos quais é calculada a capitação de cada família e, de acordo com o valor
apurado, é atribuído ou não o apoio alimentar. Nos casos em que se verifique a
emergência da situação, é dispensada a apresentação dos documentos, no mês do
pedido.
No que concerne ao Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC), a
Câmara de Lobos VIVA foi a instituição responsável pela distribuição deste apoio anual
(cabazes de alimentos bem compostos, que têm uma maior duração) no concelho de
Câmara de Lobos. A atribuição deste apoio é elaborada com base na capitação familiar
de cada agregado, ficando estes cálculos a cargo do Instituto de Segurança Social da
Madeira, assim como o encaminhamento de situações para beneficiar do mesmo. A
Associação também recebeu candidaturas, submetendo-as para o ISSM, IP-RAM, mas
apenas ficou encarregue de proceder à entrega dos cabazes pelas famílias identificadas
com a capitação favorável. A falta de recursos humanos, é uma das principais
dificuldades sentidas na implementação do programa, assim como a falta de transporte
adequado para transportas as grandes quantidades, tendo o mesmo sido assegurado pela
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Autarquia; a falta de recursos materiais, na medida em que a CLViva apenas possui um
computador e aquando a distribuição é fundamental a existência deste recurso, ficando a
sua utilização condicionada aquando a distribuição do FEAC.
A Loja Social que funciona no Armazém do Serrado Mar é uma resposta social
fornecida pela Associação, que através de doações consegue apoiar diversas famílias do
concelho de Câmara de Lobos, em termos de vestuário, calçado e utensílios de lar.
Funciona com recurso a voluntários, no que concerne à arrumação, separação e
identificação das roupas doadas, para que depois as mesmas possam ser distribuídas às
famílias que solicitam este tipo de apoio. Há vários aspetos que devem ser tidos em
consideração, nomeadamente, a urgência de obras no local, de modo a possibilitar o
arejamento do local, assim como uma zona de atendimento com todo o material
necessário (computador, impressora e comunicações) e, mais uma vez, um recurso
humano responsável pela Loja Social.
Segue abaixo uma tabela que resume os principais números referentes ao
Atendimento e Tratamento de Processos pela Câmara de Lobos VIVA.

Tipo de Apoio
Banco Alimentar Contra a
Fome (BACF)
Fundo Europeu de Auxílio
a Carenciados (FEAC)
Loja Social


N.º de Agregados
Apoiados
58 Agregados Familiares

488 Agregados Familiares
32 Agregados Familiares

Nº de Pessoas Apoiadas

123 Pessoas
(dados insuficientes para a
contabilização)
110 Pessoas

Ações e Projetos
De janeiro a setembro foram desenvolvidos alguns projetos pela Câmara de

Lobos VIVA, uns de continuidade, outros criados de raiz, como forma de diversificar a
oferta em termos de respostas sociais à comunidade de Câmara de Lobos, tentando
descentralizar a intervenção, de modo a chegar a um maior número de beneficiários.
Estes projetos são de extrema importância para a Associação, na medida em
que é pelo meio deles que é possível uma maior divulgação do trabalho desenvolvido
pela Câmara de Lobos Viva em prol da população camaralobense, bem como verificar
que a atuação da Associação estende-se a todo o concelho, e não apenas à freguesia.
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 Curso de Cozinha Económica
O Curso de Cozinha Económica decorreu em horário pós-laboral no Centro
Ocupacional Municipal do Ilhéu, entre os meses de janeiro e fevereiro e foi ministrado
pelo Chef Yves Gautier. Foi uma iniciativa que trouxe novos públicos à Associação,
dando o impulso de promoção da mesma pelo meio das redes sociais. Contou com 24
participantes, 12 pagantes e 12 provenientes do Apoio Social prestado pela CLViva.
O objetivo do curso foi a estimulação da criatividade das pessoas beneficiárias
do apoio alimentar, proporcionando-lhes uma oportunidade de aprendizagem que
pudesse ser replicada na sua vida diária, com as suas famílias. As receitas foram
elaboradas com base nos produtos recebidos do Banco Alimentar (arroz, massa, grão,
feijão enlatado, atum, salsichas) e produtos frescos (verduras ou frutas), juntando-se,
ocasionalmente, peixe ou carne. Após a confeção das refeições, os formandos e o chefe
provavam os pratos.
Como forma de assinalar o final do curso, realizou-se no Centro Ocupacional
Municipal do Ilhéu o Jantar Final de Curso dos Formandos, bem como a Entrega dos
Certificados, no dia 5 de março, que contou com a presença dos elementos das Direção
e dos principais parceiros. O evento teve por objetivo a demonstração dos principais
pratos elaborados ao longo das sessões, em que os formandos testaram os
conhecimentos aprendidos com o Chef Yves, elaborando o menu a degustar.
Para a implementação do curso, foram estabelecidas parcerias com a Câmara
Municipal de Câmara de Lobos, o Hotel Quinta da Serra e o Banco Alimentar Contra a
Fome.

N.º

Participantes Pagantes

Valor

1

Águeda Fragoeiro

20,00 €

2

Ana Jardim Nóbrega

20,00 €

3

Ana Maria Pimenta Fortunato

20,00 €

4

Angelina Lucinda Gonçalves da Silva

20,00 €

5

Fábio Duarte Teles Abreu

20,00 €

6

Francisco Victor Fernandez Gonçalves

20,00 €

7

Gonçalo Bruno Ramos

20,00 €

8

Maria Paula Jardim da Paixão

20,00 €
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9

Nilsa Ondina Pinto Ornelas

20,00 €

10

Paula Cristina Macedo Ramos

20,00 €

11

Paulo Leonel Faria Pereira

20,00 €

12

Ydalett Maria Monte Abreu Ferreira

20,00 €
240,00 €

TOTAL

O dinheiro proveniente do pagamento do curso serviu para a autossustentação
do mesmo, bem como para adquirir uma cafeteira elétrica e uma varinha mágica,
necessárias para o próprio curso e para a Oficina de Doçaria.
 Projeto Piloto: Empresa Social “Com a Nossa Mão”
A empresa social “Com a Nossa Mão” é um projeto composto por uma Oficina
de Doçaria, orientada por uma voluntária, com conhecimentos em matéria de doces e
compostas que, um dia por semana, na cozinha da Associação, conduziu um grupo de
adultos em situação de desemprego (beneficiários do Banco Alimentar Contra a Fome,
utentes do COMI, entre outros) e, em conjunto elaboram doces e compotas que foram
postos à venda no Mercadinho de Câmara de Lobos, revertendo o dinheiro das vendas
para a autossustentabilidade do Centro Ocupacional Municipal do Ilhéu.
A elaboração dos doces e das compotas é feito com base na fruta recebida do
Banco Alimentar e, pelo feedback da D. Lurdes (Mercadinho de Câmara de Lobos) são
os turistas que mais procuras os produtos “Com a Nossa Mão”, daí a necessidade de
adquirir frascos em formato de souvenir, pois é uma forma de atrair novos mercados.
No que concerne aos montantes recebidos pela venda destes artigos, o lucro é
repartido, metade para a voluntária responsável pela implementação da Oficina e a outra
metade para a Associação. Segue, abaixo, o controle das vendas relativo aos doces e
compotas:

Data

Produto

10-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
04-03-2016
12-02-2016
02-03-2016

Frasco doce pequeno
Frasco doce grande
Frasco doce médio
Frasco doce pequeno
Frasco grande
frascos de doce
frascos de doce

Valor (uni) Unidades
1,50 €
3,00 €
2,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €

22
1
1
1
1
11
8

Valor
33,00 €
3,00 €
2,50 €
1,50 €
2,00 €
16,50 €
12,00 €
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02-03-2016
02-03-2016
02-03-2016
01-03-2016
09-03-2016
11-03-2016
12-03-2016
13-03-2016
19-03-2016
20-03-2016
01-04-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
10-04-2016
10-04-2016
10-04-2016
10-04-2016
10-04-2016
10-04-2016
13-04-2016
15-04-2016
16-04-2016
17-04-2016
20-04-2016
30-04-2016
30-04-2016
30-04-2016
07-05-2016
08-05-2016
15-05-2016
18-05-2016
05-06-2016
05-05-2016
17-06-2016
18-06-2016
08-06-2016
09-06-2016
13-06-2016

doce mamão
doce mamão
doce mamão
doce mamão
doce laranja
doce mamao
doce de laranja
doce mamão
doce mamão-paula
doce mamão-paula
doce mamão
doce mamão-paula
doce mamão-paula
doce de abóbora-paula
doce de abóbora-paula
doce mamão-paula
doce melão
doce mamão-paula
doce mamão-paula
doce mamão-paula
doce de abóbora-paula
doce de abóbora-paula
doce melão
doce de abóbora-paula
doce de mamão - paula
doce de mamão - paula
doce de abóbora-paula
doce de mamão - paula
doce de mamão - paula
doce de abóbora-paula
doce de abóbora-paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
doce - paula
frasco
frasco
Total

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
1,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €

1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
2
1
4
1
5
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
2
2
1
4
4
3
1
2
2
1
1
3
3
1

3,00 €
1,00 €
4,50 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
3,00 €
2,00 €
2,50 €
1,00 €
2,00 €
5,00 €
2,00 €
1,00 €
8,00 €
2,00 €
10,00 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €
4,00 €
2,50 €
10,00 €
8,00 €
7,50 €
2,00 €
5,00 €
4,00 €
2,00 €
2,50 €
7,50 €
6,00 €
2,50 €
222,00 €

O Projeto “Com a Nossa Mão” não se cingia exclusivamente à elaboração de
doces e compotas, num dia de Oficina de Trabalhos Manuais, as utentes do Centro
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dedicavam-se à elaboração de ímans, em pequenos retângulos de madeira, recolhidos na
Serralharia da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, relacionados com o artesanato
regional, com motivos alusivos ao vinho, à banana, à poncha, entre outros, como é
possível verificar na imagem abaixo. A segunda imagem é referente aos doces e às
compotas.

A tabela que se segue, apresenta o controlo da venda dos ímans.

Data

Produto

Valor (uni)

Unidades

Valor

12-02-2016
12-02-2016
02-03-2016
02-03-2016
01-04-2016
15-04-2016
15-04-2016
16-04-2016
17-04-2016
22-04-2016
30-04-2016
06-05-2016
18-05-2016
25-05-2016
10-06-2016
11-06-2016
17-06-2016
22-06-2016
29-06-2016
30-06-2016

imans de madeira
iman de pedra
iman madeira
iman madeira
imans de madeira
íman pedra
íman madeira
íman pedra
íman madeira
íman pedra
íman pedra
íman madeira
íman pedra
íman madeira
íman madeira
íman pedra
íman madeira
íman madeira
íman pedra
íman madeira

1,50 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

5
1
1
1
10
3
2
1
1
1
2
1
1
6
1
4
1
1
1
2

7,50 €
1,50 €
1,00 €
1,00 €
10,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
6,00 €
1,00 €
4,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €

Total

49,00 €
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 Seniores de Cá e De Lá 2016 – 3ª Edição
Em mais um ano de atividades da Câmara de Lobos VIVA, foi possível
continuar com a organização do projeto “Seniores de Cá e de Lá”, em que o tema deste
ano foi o Teatro Musical. O desenvolvimento desta atividade insere-se no projeto “A
Casa do Lado”, que assenta numa lógica de partilha interinstitucional, resultante de um
conjunto de iniciativas dos utentes do Centro Ocupacional Municipal do Ilhéu.
Foi lançado o desafio a um conjunto de instituições para que escolhessem uma
música do conhecimento musical dos utentes, a qual deveria ser interpretada
teatralmente pelos mesmos, criando-se um espaço de interação entre todos. Deste modo,
foi possível reunir um conjunto de 13 instituições, provenientes de diversas partes da
Região, perfazendo um valor aproximado de 100 utentes, tendo as diversas atuações
sido apresentadas na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, no dia 17 de junho.

Concelho

Modalidade de
Participação

Nº

Instituição

1

Câmara de Lobos Viva - Associação
de Desenvolvimento Comunitário

2

Grupo Sempre Jovem - Câmara
Municipal de Câmara de Lobos

3

DERS Estabelecimento Ilhéu

Câmara de Lobos Apresentação de Coreografia

4

Centro de Dia do Jardim da Serra

Câmara de Lobos Apresentação de Coreografia

5

Centro de Dia da Ponta do Pargo

Calheta

Público

6

Centro de Convívio da Madalena do
Mar

Ponta do Sol

Público

7

Centro de Dia da Penteada

Funchal

Público

8

Centro de Dia do Caniçal

Machico

Público

9

Centro de Convívio do Faial

Santana

Público

10

Centro de Convívio de São Jorge

Santana

Público

11

Ginásio Da Barreirinha

Funchal

Apresentação de Coreografia

12

Centro de Convívio (Casa do Povo do
Curral das Freiras)

13

Centro de Dia (Casa do Povo do
Curral das Freiras)

Câmara de Lobos Apresentação de Coreografia
Câmara de Lobos

Público

Câmara de Lobos Apresentação de Coreografia
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 VIVA Talentos Júnior 2016
Nos meses do verão (julho e agosto) de 2016, foi dado continuidade ao projeto
ocupação de tempos livres para as crianças e os jovens, com principal enfoque na área
da dança, canto e artes plásticas, que tem sido implementado em anos anteriores, o
VIVA Talentos Júnior, este ano com a aplicação na freguesia da Quinta Grande, em
parceria com a Junta e Freguesia local. Assim, existiram dois grupos, em que um
desenvolvia as atividades no Centro Municipal Ocupacional do Ilhéu e o outro na Junta
de Freguesia de Quinta Grande.
O principal objetivo foi a criação de espaços de inclusão na comunidade,
através do envolvimento em projetos de continuidade em áreas de interesse, que
capacitem os participantes para o seu próprio processo de realização pessoal.
Nesta edição o principal enfoque foi a preparação do espetáculo para o Dia
Mundial da Fotografia, através da mobilização do público-alvo para ensaios regulares,
com vista à montagem do espetáculo “ My Selfie and Music”, através da implementação
de um conjunto de oficinas de ocupação de tempos livres destinadas a crianças e jovens
do concelho de Câmara de Lobos. O espetáculo final foi apresentado a 19 de agosto de
2016, no Coreto em Câmara de Lobos, entre as 10H00 e as 12H00. No total estiveram
envolvidas cerca de 60 crianças e jovens, que frequentaram as atividades do projeto, nos
dois meses que o projeto decorreu.
Foram desenvolvidas um conjunto de oficinas que permitiram às crianças e aos
jovens o contacto com novas realidades, aprofundando conhecimentos e trabalhando
aspetos importantes para a vida em sociedade. As Oficinas pertencentes ao VIVA
Talentos Júnior 2016 foram as seguintes: Oficina de Canto e Dança; Oficina de
Reciclagem e Trabalhos Manuais; Oficina de Agricultura Biológica (Jardim da Serra);
Oficina de Teatro; Oficina de Desporto e Oficina de Jogos Tradicionais. Houve espaço
para a realização de passeios e idas ao Complexo das Salinas, bem como momentos de
interação entre os dois grupos.
Na Quinta Grande, a implementação do projeto efetivou-se com o recurso a um
Programa de Emprego, através do Instituto de Emprego da Madeira, ficando este
recurso humano responsável pelo desenvolvimento das atividades na freguesia da
Quinta Grande, sendo a coordenação feita em conjunto com a Técnica Superior afeta à
Câmara de Lobos VIVA. Foram também solicitados programas de Voluntariado Juvenil
(4 jovens), responsáveis pela implementação da Oficina de Canto e Dança. Mais uma
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vez verificou-se que este é um projeto muito enriquecedor, tanto para as crianças e os
jovens, como para os profissionais, as famílias e toda a comunidade.
2. EIXO II – Intervenção Semanal com Crianças, Jovens, Adultos e
Seniores
Para além dos projetos pontuais desenvolvidos pela Câmara de Lobos VIVA, a
população adulta e sénior é aquela que frequenta diariamente as atividades
desenvolvidas no Centro Ocupacional Municipal do Ilhéu, por isso ao longo do ano de
2016 foram implementadas um conjunto de oficinas para esta faixa etária,
nomeadamente a Oficina Teatro Musical, espaço dedicado à expressão corporal e
dramática, através de coreografias e da interpretação de conteúdos musicais, em que o
objetivo principal foi a preparação da peça de teatro musical, intitulada “Pormenores do
Passado”, apresentado no evento do “Seniores de Cá e de Lá 2016”; Oficina de
Trabalhos Manuais onde é trabalhado a motricidade fina e grossa dos utentes,
elaborando trabalhos alusivos às datas comemorativas (Carnaval, Dia da Mulher, entre
outras) e também são efetuados souvenirs para a venda aos turistas, como por exemplo
ímans; Oficina de Estimulação Cognitiva e Motora, intercaladas semanalmente, isto é
numa semana a atividade consiste em trabalhar os processos mentais, através de
exercícios de memória, aprendizagem de palavras em outros idiomas, entre outros e, na
semana seguinte, na parte motora há dança, zumba, exercícios de atividade física e
relaxamento e, por último, a Oficina de Doçaria, integrada no projeto “Com a Nossa
Mão”.

Utentes do Centro
Maria Agrela (regular-paga)
Irene Barros (regular-paga)
Audete Pestana (regular-paga)
Maria José Encarnação (regularpaga)
Filomena Fernandes (regularpaga)
Francisco Silva
(utente/voluntário-n.p)
Paulo Barros (utente/voluntárion.p)

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set TOTAL

3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€

3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€

3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€

3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€
3,00
€

3,00 3,00
€
€
3,00
€

18,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
0,00 €
0,00 €
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69,00 €

Luis Calas (voluntario-n.p)

0,00 €

Marta Rocha (BACF-n.p.)

0,00 €

Conceição Barradas

0,00 €

Noélia Sousa (BACF-n.p)

0,00 €

Inocência Ferreira (pontual-n.p)

0,00 €

Elsa Nunes (pontual - n.p)

0,00 €

Paula Silva (orientadora-oficina
doçaria-n.p)
Susana Fernandes - BACFoficina de doçaria -n.p)
Ana Patricia Gonçalves - BACFoficina de doçaria - n.p)
Natividade dos Santos Gonçalves
-BACF-oficina de doçaria-n.p)
Diana Oliveira-BACF-oficina de
doçaria-n.p)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

No que concerne ao público infanto-juvenil que durante o dia encontra-se a
frequentar os estabelecimentos de ensino, optou-se por abrir o Centro Ocupacional
Municipal do Ilhéu aos sábados, dando a possibilidade desta camada populacional
frequentar livremente o espaço, utilizando os recursos disponíveis, havendo
pontualmente atividades orientada, vocacionadas para as áreas do canto e da dança.
3. EIXO III – Procura de Fontes de Autofinanciamento
Numa altura de escassos recursos económicos, em que persistem inúmeras
dificuldades, ao longo do ano de 2016, a Câmara de Lobos VIVA efetuou candidatura a
dois programas, de modo a conseguir novas formas de financiamento, o que permitiria
reforçar a equipa de trabalho, bem como oferecer outras respostas sociais, visando uma
intervenção integrada e mais completa, tentando fazer face às necessidades
socioeconómicas da população-alvo.
Neste sentido, e tendo em conta a falta de recursos humanos da Associação,
efetuaram-se duas candidaturas, nomeadamente à EDP Solidária e ao BPI Seniores. O
Programa EDP Solidária é uma linha de investimento social, através da Fundação EDP,
que aposta em projetos que se proponham a melhorar a qualidade de vida de pessoas
socialmente desfavorecidas, bem como a integração de comunidades em risco de
exclusão social e a promoção do empreendedorismo social. No que concerne ao Prémio
BPI Seniores tem como principal objetivo o apoio a projetos que promovam a melhoria
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da qualidade de vida, assim como o envelhecimento ativo da população com idade
superior a 65 anos. Ambas as candidaturas apresentadas foram reprovadas, ficando as
ideias nelas apresentadas registadas, por forma a serem desenvolvidas e esmiuçadas,
com o intuito de as poder aplicar, assim que hajam recursos disponíveis.

CONTROLO ORÇAMENTAL – CENTRO OCUPACIONAL
MUNICIPAL DO ILHÉU
A implementação das atividades diárias no Centro Ocupacional Municipal do
Ilhéu exige a aquisição de alguns materiais, necessários para o desenvolvimento das
várias oficinas. Para além destas despesas, acrescem outras relacionadas com o Curso de
Cozinha Económica, os lanches das utentes e, também, os almoços das técnicas. No
quadro abaixo, estão discriminadas estes gastos, que foram pagos de acordo com o
dinheiro proveniente da venda dos artigos elaborados.

Data

Descrição

Valor

22-01-2016
12-01-2016
12-01-2016
13-01-2016
19-01-2016
19-01-2016
22-01-2016
22-01-2016
22-01-2016
25-01-2016
26-01-2016
26-01-2016
04-02-2016
05-02-2016
05-02-2016
02-02-2016
02-02-2016
01-02-2016
13-02-2016

Continente
Talho
Pingo Doce
Casa Madeira One
Talho
Cesta das Frutas
AKI
Bazar Madeira
Worten
Bazar Madeira
Pingo Doce
Amanhecer
Nata da Baía
Casa Madeira One
Continente
mercado C.L-legumes-curso
Cartonada
almoço voluntários-armazém
FLV-CURSO

4,26 €
3,58 €
12,46 €
16,00 €
3,98 €
1,05 €
13,37 €
22,30 €
48,98 €
11,37 €
3,08 €
5,55 €
0,40 €
20,00 €
17,44 €
0,86 €
11,56 €
8,10 €
1,89 €
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16-02-2016
FLV-CURSO
16-02-2016
continente-curso
18-02-2016
continente-almoços
11-02-2016
pingo doce-curso
04-03-2016
mercado C.L-legumes-curso
23-02-2016
continente-curso
04-03-2016
continente-curso
02-03-2016
talho-almoços
04-03-2016
talho-jantar final
15-03-2016
bazar chines-mat desgate
16-03-2016
bazar cnines-mat desgaste
16-03-2016
bazar chnines-torneira p exterior
17-03-2016
Casa Madeira One-mat desgate
15-03-2016
Feira dos Tecidos-tecido imans
22-03-2016
ctt-envio de correspondencia registada
22-03-2016
modelo-compras almoços e centro
15-03-2016
casa madeira-coluna de som + imans
14-04-2016
D'Alforra Padaria - pão
14-04-2016
FVL, Lda – sumo
14-04-2016
Continente - Almoços
20-04-2016
Pingo Doce - Lanches
21-04-2016 FLV, Lda - Atividade de Culinária (COMI)
04-05-2016
Cartonada Papelaria, Lda
04-05-2016
Continente - Lanches e Resma Folhas
12-05-2016
Bazar da Madeira - material oficinas
12-05-2016
AKI - fio joeiras
23-05-2016
Pingo Doce - Almoços e Lanches
06-06-2016
Continente - Lanches
16-06-2016
Continente - Águas (Espetáculo)
20-06-2016
Estrelas Loucas - Material Oficinas
22-06-2016
Continente - Piquenique (Senhoras)
28-06-2016 Herdeiros de A. E. Faria - Sacos (Feira)
28-06-2016
Lidosol - Parque (Reunião Seg. Social)
28-07-2016
Continente - Almoços e COMI
10-10-2016
Continente - Almoços
10-10-2016
Pingo Doce - Almoços

1,57 €
14,92 €
8,73 €
30,06 €
3,40 €
26,01 €
53,85 €
7,32 €
42,86 €
3,00 €
0,40 €
3,50 €
6,75 €
15,48 €
64,05 €
15,65 €
28,95 €
1,95 €
2,00 €
13,11 €
3,28 €
6,44 €
4,95 €
5,18 €
11,45 €
8,47 €
22,53 €
3,38 €
5,06 €
4,60 €
28,39 €
3,80 €
3,30 €
10,36 €
5,16 €
2,17 €

TOTAL

678,31 €
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Aquando o desenvolvimento do VIVA Talentos Júnior 2016, o grupo de
participantes do Centro Ocupacional Municipal do Ilhéu (10 crianças) pagou uma
mensalidade de 10 €, que possibilitou o fornecimento dos lanches (manhã e tarde), bem
como a aquisição de algum material para as atividades.

CRIANÇAS INSCRITAS

MENSALIDADE

Carlos Daniel da Silva Chaves
Maria Clara Silva dos Santos
Laura Isabel Almada Fernandes
Carolina Agrela Cunha
César Carneiro e Santos
Laura Carolina Mendes Barros
Inês Beatriz Pontes Rocha
Deise Isabel Pontes Rocha
João Daniel Pontes Rocha
Sofia Nicole Pontes Rocha

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
Não Paga
10 €
10 €
10 €
Não Paga

TOTAL

80 €

A tabela que se seguem apresenta as despesas inerentes ao projeto, para o
grupo de Câmara de Lobos. No que concerne à freguesia da Quinta Grande, o controlo
monetário ficou a cargo da pessoa responsável no local e da Junta de Freguesia da
Quinta Grande.

DESPESAS
DATA
02-07-2016
10-07-2016
25-07-2016
02-08-2016
03-08-2016
08-08-2016

DESCRIÇÃO
Continente - Lanches
Continente - Piquenique
Continente - Lanches
Continente - Lanches
Continente - Lanches
Pingo Doce - Lanches
TOTAL

VALOR
15,05 €
30,00 €
6,55 €
22,31 €
2,29 €
4,06 €
80,26 €
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CONCLUSÃO
Ao longo do ano de 2016, a Câmara de Lobos VIVA tentou cumprir a
estratégia delimitada no Plano de Atividades, procurando transmitir toda a dinâmica de
funcionamento, assente nos diferentes eixos definidos. Apesar das dificuldades que têm
surgido ao longo dos últimos anos, o nível intervenção prestada às camadas
populacionais abrangidas tem-se mantido, procurando aperfeiçoar a prestação desse
apoio, tendo em vista alguns princípios básicos com a dignidade das pessoas e a justiça
no modo de atribuição dos apoios.
Por se considerar que a descentralização da intervenção social é algo que dará
maior visibilidade à Associação, de modo a não ser exclusivamente direcionada para o
centro do concelho, é importante, direcionar recursos e esforços para zonas rurais em
que se verifica a não existência de oferta para o público infanto-juvenil, daí que o VIVA
Talentos Júnior 2016 chegasse à Quinta Grande, um projeto muito acarinhado por
aquela freguesia, em que foi demonstrado o interesse para a sua continuidade.
No que concerne aos seniores e adultos, tal como tem vindo a acontecer nos
últimos anos, verificou-se, uma quebra significativa de utentes, o que ditou a
reformulação da intervenção, na medida em que a resposta para esta camada
populacional deve ser específica, com atividades adequadas às características desta
população.
Tendo em conta todo o trabalho desenvolvido pela Câmara de Lobos VIVA, é
imperativo o estabelecimento de um protocolo, digno dos propósitos de intervenção de
uma associação de desenvolvimento comunitário, em que seja possível constituir uma
equipa de trabalho fixa, que consiga dar conta das exigências decorrentes do
funcionamento da Associação, garantindo a eficácia do trabalho a realizar, quer em
termos de público a afetar, quer em termos dos resultados a atingir.
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