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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS 
Caros Associados 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Relatório 

e Contas relativo ao exercício de 2018, um dos momentos mais nobres na vida de qualquer 

organização e que se traduz num dever para quem gere e num direito, não só para todos os nossos 

associados, mas também para todos aqueles que apoiam as nossas atividades. No desempenho das 

nossas funções, a paixão que nos move quando acreditamos numa causa como é a da Casa do 

Pessoal, o prestar contas deixa de ser um dever para se transformar numa oportunidade para 

explicarmos a forma como gerimos os interesses dos nossos associados. 

Todas as atividades que realizámos neste ano que findou não aconteceram por acaso. Elas resultam 

de um plano de atividades aprovado e que se pretende que convirjam para um mesmo fim.  

Consideramos que o ano de 2018 foi, na sua globalidade, um ano positivo pois atingimos quase 

todos os objetivos a que nos propusemos. Foram realizadas as atividades programadas que, na sua 

grande maioria visam reforçar a união e a amizade entre associados e familiares. As estas 

associam-se a criação de novas dinâmicas socioculturais 

que se encontra em franca ascensão. Continuamos cientes de que as políticas associadas às 

valências estatutárias ainda estão longe de ficar cumpridas, mas, como diria Antonio Machado, 

atingirmos este objetivo.  

Neste mandato e em particular neste último ano em que esta direção presta contas, fomos procurar 

forças onde muitas das vezes já não havia, na convicção de que estávamos a dar o melhor de nós 

muitas vezes antes de pensarmos em nós, pois é esta a atitude a seguir para podermos continuar a 

conduzir os destinos desta nossa Casa. 

Esperamos por isso mesmo continuar a merecer a confiança de todos vós, aprovando o Relatório e 

Contas do ano de 2018. 

 A Direção, 

Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque, presidente 

Paulino Manuel Leite da Silva, vice-presidente 

Dárida Maria Fernandes, secretária 

Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo, tesoureira 

José Carlos Barros Oliveira, vogal 

Carla Sónia Lopes da Silva Serrão, vogal 

Maria Joana Sampaio, vogal  
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BREVE APRESENTAÇÃO 
A Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do Porto é uma associação de direito privado, com 

objetivos de solidariedade social, que se constituiu a partir de uma assembleia geral constituinte 

realizada em novembro de 2005, no Auditório Magno do ISEP, e concretizada por escritura pública 

de 19/12/2005. 

Tem como objeto principal o apoio social e assistencial e como objetivos secundários a promoção 

cultural, a ocupação de tempos livres, o lazer e, em geral, atividades relacionadas com o bem-estar. 

Para a realização do seu objeto, a instituição propõe-se criar e manter, um conjunto de atividades, 

que correspondem aos seus fins principais, nomeadamente uma Creche, um Jardim-de-infância, um 

A.T.L. (Atividades de Tempos Livres) e um Centro de dia ou lar residencial para a terceira idade. 

Logo após a sua constituição foi requerido para a CPipp, junto das entidades competentes, o 

estatuto de IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), o qual veio a ser concedido em 

registo definitivo de 19/02/2009, conforme publicação no DR 2ªSérie n.º 43, de 03/03/2009. 

Atuando no seio da comunidade de docentes e demais trabalhadores das escolas e serviços do 

Politécnico do Porto, a Casa do Pessoal adota como princípios gerais: 

 Restrição absoluta da atividade à promoção cultural e social e, em geral, do bem-estar dos 

seus membros e respetivas famílias; 

 Abertura à participação de todos os trabalhadores do Politécnico do Porto, sem quaisquer 

restrições; 

 Exclusão de quaisquer atividades de carácter sindical ou para-sindical; 

 Exclusão de atividades de carácter politico, nomeadamente partidárias; 

 Cooperação com os órgãos diretivos do IPP e das Escolas. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

SEGURO DE SAÚDE 

Este é um serviço aos associados que tem merecido um interesse especial e a adesão de muitos  

em 2018 o número de segurados era: 194 os associados que a ele recorrem, juntamente com 235 

familiares, num total de 429 pessoas. 

Trata-se de um seguro de natureza mista  prestação direta e reembolso  sendo que a vertente 

mais interessante é a componente reembolso, pela sua complementaridade à ADSE. Nesta opção, a 

Multicare garante o reembolso de 90% da despesa não comparticipada previamente pela ADSE 

(seja regime livre ou convencional). 

Em 2018 a tabela de coberturas manteve os valores do ano anterior, tendo ocorrido um aumento no 

prémio como consequência do aumento da taxa de sinistralidade. Porém, este aumento foi 

compensado através da negociação de um donativo permanente por parte da Fidelidade, que é 

função do prémio pago durante o período de Abril de 2017 e março de 2018 e cujo montante já 

recebido ascendeu a  

GRUPO CORAL E DE CAVAQUINHOS 

O Grupo Coral e a Escola de Cavaquinhos continuam a ser uma das iniciativas mais emblemáticas da 

Casa do Pessoal.  

O grupo, totalmente amador tem mantido o seu numero de elementos em cerca de 3 dezenas, 

ensaiando às quartas-feiras em instalações gentilmente cedidas pela Escola Superior de Educação. 

Das intervenções ocorridas em 2018 destacam-

P.Porto e no Café Majestic, bem como intervenções em algumas das atividades promovidas pela 

direção da CPipp. 

Ainda durante o ano de 2018 foi decidida a fusão destes dois grupos com o objetivo de se criarem 

sinergias entre os dois grupos.   
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GRUPO DE CAMINHADAS 

 

  

Em setembro de 2018 surge a primeira iniciativa do Grupo de Caminheiros da Casa do Pessoal, 

criado com o objetivo de percorrer o país onde o convívio e o contacto com a natureza, a história, a 

cultura, o património e as tradições serão uma constante. 

O primeiro destino foi Vila do Conde (Na senda das descobertas) num percurso de 13kms de 

dificuldade fácil/baixa onde puderam visitar a Reserva Ecológica, o Museu de Vila do Conde e a 

Nau Quinhentista. 

A caminhada seguinte, do mês de outubro, foi até ao Parque das Serras do Porto num percurso de 

interesse paisagístico, cultural e histórico em meio montanhoso de 10kms.  
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VIAGEM CULTURAL A UMA DAS ALDEIAS MARAVILHA DE PORTUGAL – PODENCE  

 

Esta viagem cultural realizou-se entre 10 e 11 de fevereiro a Podence - Macedo de Cavaleiros, onde 

os participantes tiveram a oportunidade de participar na festa tradicional do Carnaval desta zona 

conhecendo a região nas diversas vertentes: naturais - nas caminhadas programadas, culturais - 

nos festejos dos caretos e na degustação de pratos típicos transmontanos - como os típicos 

cogumelos entre outros.  

ARRAIAL DE S. PEDRO 

 

O Arraial de S. Pedro da Casa do Pessoal voltou aos jardins do ISCAP a 27 de junho de 2018. 

Com cerca de 94 participantes a noite contou com um convívio animado com porco no espeto e 

muita animação, que esteve também a cargo do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Pessoal. 

Durante o evento realizou-se ainda 

 

O catering foi realizado pelo Restaurante D. Zina que encheu as mesas com os sabores da época. 

O Arraial contou com o apoio dos colaboradores do ISCAP, onde este foi realizado, aos quais a Casa 

do Pessoal agradece todo o suporte dado na concretização, com sucesso, deste evento.  
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CAMPO DE FÉRIAS 

 

Em 2018 com o apoio da Escola Superior de Educação (ESE), do Centro Desportivo do P.Porto, da 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT), da Escola Superior de Saúde (ESS) e da Presidência 

do Politécnico do Porto, a Casa do Pessoal promoveu mais uma edição do Campo de Férias 

destinado a crianças e adolescentes entre os 6 e os 15 anos.  

O Campo de Férias decorreu entre os dias 2 e 27 de julho e teve a colaboração de mais de 20 

monitores (estudantes de diferentes licenciaturas e TESP da ESE.PP) e de cerca de 10 docentes.  

Nas 4 semanas, participaram um total de 93 crianças/adolescentes, na maioria filhos/netos ou 

sobrinhos dos associados da CPipp.  

Mantendo a lógica e intenção das edições anteriores, todas as atividades desenvolvidas procuraram 

motivar aprendizagens, estimular a curiosidade, a criatividade, o desenvolvimento da autonomia e 

a reflexão sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Foi por este conjunto de razões que o tema 

dades lúdico-

pedagógicas desenvolvidas primaram pela diversificação e englobaram momentos desportivos, 

recreativos, artísticos e científicos. Neste programa houve também espaço para a visita e 

conhecimento de outras Unidades Orgânicas do PP (Escola Superior de Saúde, Escola de Vila do 

Conde, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto), constituindo-se, desta forma, 

um momento de visibilidade, mais um recurso e uma potencialidade que se deve manter.   

As avaliações realizadas semanalmente, com os monitores, com as crianças/adolescentes e com 

os pais, permitiram fazer pequenos ajustes no que diz respeito, por exemplo, à reorganização de 

grupos de crianças/adolescentes; à reorganização das atividades a desenvolver e espaços para o 

seu desenvolvimento. No final do Campo de férias, podemos afirmar que o balanço foi muito positivo 

e, em termos globais, destacou-se a qualidade e o acompanhamento da equipa de monitores e a 

relação estabelecida entre estes e as crianças/adolescentes e a qualidade e diversificação da 

programação. 
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MAGUSTO DE S. MARTINHO 

 

O MAGUSTO de S. Martinho teve lugar nas instalações da Escola Superior de Saúde e realizou-se a 

14 de novembro.  

O convívio entre associados e familiares/amigos da Casa do Pessoal contou também com a 

atuação do Grupo de Cavaquinhos que em conjunto com as 

de 70 participantes.  

FESTA DE NATAL 

A Festa de Natal, a mais esperada dos mais novos, ocorreu a 15 de dezembro (sábado) no Pavilhão 

Desportivo do Politécnico do Porto.  

Não faltaram: insufláveis, escalada/slide, coreografias, pinturas faciais, balões e pipocas. E o lanche 

foi servido pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do P.Porto, com a ajuda de professores e 

alunos desta escola. 

A festa contou com a participação de cerca de 166 crianças e 170 adultos e a Casa do Pessoal contou 

como em anos anteriores com o apoio generoso das Escolas e da Presidência do Politécnico do 

Porto, bem como do Centro Desportivo. 

 

  



RELATÓRIO DA GESTÃO E CONTAS | 2018 

 

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto  10 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
O principal fator de sustentabilidade da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto são os seus associados.  O 

seu crescimento é um dos compromissos assumidos pela direção da CPipp com a garantia de mantermos este 

valor acima do meio milhar.  No presente ano, o saldo é desfavorável em 5 associados, decorrente da situação 

de desvinculação dos referidos associados ao Politécnico do Porto. 

  

 

Evolução do número de associados no período 2013/2017 

No seu conjunto, os serviços prestados gerados pelas principais rubricas no ano de 2018 ascenderam a 

26.694 , o que corresponde a aumento de 17,50 % face ao ano anterior (22.752 .  

 

Figura 1 - Evolução das Vendas e Serviços prestados durante o período de 2014 a 2018 

 

As atividades promovidas pela direção da Casa do Pessoal são a principal fonte de rendimento relacionada 

com a sua atividade de exploração. No quadro seguinte discriminam-se as verbas reconhecidas por cada uma 

das rubricas que contribuíram para as vendas e serviços prestados faturados. 
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Rubrica 2016 2017 2018 

Quotas de associados 16.354    

Jóias  130  170  

Ocupação de tempos livres   9.399  

Magusto   34  

Arraial de S. Pedro   126  

Festa de Natal   107  

Outros    
Tabela 1 - Rendimentos decorrentes dos serviços prestados  no período de 2016 a 2018 

Da análise à tabela anterior, verifica-se uma estabilidade nas diferentes rubricas com exceção da atividade de 

 incremento em que corresponde a uma variação 

de 65,4 % relativamente ao ano de 2017. Os donativos em numerário e em espécie, da Presidência do P. Porto 

mas também das suas unidades orgânicas, são fundamentais para o cumprimento do plano de atividades 

aprovado em cada ano.  

Os apoios institucionais confirmados encontram-se discriminados no quadro seguinte: 

RUBRICA NUMERÁRIO ESPÉCIE 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração  553  

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 2   

Escola Superior de Educação   

Escola Superior de Hotelaria e Turismo  415  

Escola Superior de Tecnologia e Gestão  505  

Total de donativos 4.000  1.473  

Tabela 2 - Apoios institucionais confirmados em 2018 

Os apoios obtidos junto da Presidência do Politécnico do Porto e das suas unidades orgânicas para 

comparticipação das atividades promovidas pela Casa do Pessoal do Politécnico do Porto, sofreram no ano 

de 2018 uma quebra em 5  relativamente ao ano anterior. Todavia esta valor não inclui os donativos da 

Presidência do Politécnico do Porto e do Instituto Superior de Engenharia que se espera serem recebidos 

durante os primeiros meses do ano de 2019. 

Direção da Casa do Pessoal ao longo do ano de 2018 e cujo montante ascendeu a 24.043  e que representa 

mais 5,3% do que no ano de 2017. 

 

Figura 2 - Fornecimentos e Serviços Externos no período de 2016 a 2018 
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Este incremento justifica-se em pelas despesas suportadas com a organização das atividades desenvolvidas 

ao longo do ano, com o aluguer de autocarros e serviços de refeição das crianças e jovens que frequentaram 

.  

Atividade 2016 2017 2018 

Arraial de S. Pedro 2.   1.976  

Oficinas de Verão   9.846  

Magusto   741  

Festa de Natal   6.929  

Tabela 3 - Gastos suportados com as principais atividades realizadas 

No quadro seguinte pode ser analisado o detalhe das despesas suportadas com as diferentes atividades 

desenvolvidas ao longo do ano de 2018. 

Data Atividade Rubrica de despesas Montante 

 Junho Arraial de S. Pedro Iluminação  

  Catering 1.410,0  

  Outras despesas 12,00  

Julho Oficinas de Verão Coordenadores/Monitores  

    Serviço de Catering  

  Deslocações  

  Entradas de acesso a locais diversos  

  Aula de ténis, karaté e zumba  

  Seguro  

  Festa de Encerramento  

    Outras Despesas  

Novembro Magusto Catering 687,50  

  Outras despesas 53,14  

Dezembro Festa de Natal Insufláveis  

  Escalada 492,0  

  Lembranças para associados e crianças 3.290,69  

  Catering 1.275,00  

  Decoração de Natal 19,56  

  Animação 696,00  

  Comunicação 30,14  

    Outras despesas 178,80  
 

Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração dos resultados suportadas pelas notas explicativas 

mais relevantes, podendo o seu detalhe ser encontrado em anexo. Estas demonstrações foram elaboradas de 

acordo com o definido pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho, documento que aprova os modelos de 

demonstrações financeiras para as entidades do setor não lucrativo.  
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BALANÇO 
Da análise ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, cuja data reporta a 31 de dezembro de 2017, 

resultam as seguintes conclusões relevantes para efeito de prestação de contas:  

ATIVO Nota 2017 2018 

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis [1] 687 5.390 

Bens do património histórico e cultural    

Ativos intangíveis     

Investimentos financeiros [2] 10.223 10.166 

Fundadores, beneméritos e patrocinadores    

Outros créditos e ativos não correntes     

Total do ativo não corrente   10.910 15.556 

Ativo corrente     

Inventários     

Clientes [3] 5.752 1.706 

Estado e outros entes públicos [4] 112 75 

Fundadores, beneméritos e patrocinadores    

Créditos a receber [5] 4.201 3.774 

Diferimentos [6] 91 156 

Outros ativos correntes    

Caixa e depósitos bancários [7] 126.012 125.824 

Total do ativo corrente   136.168 131.535 

Total do ATIVO   147.078 147.091 
 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   2017 2018 

FUNDOS PATRIMONIAIS       

Fundos       

Excedentes técnicos      

Reservas       

Resultados transitados [8] 109.699 120.151 

Excedentes de revalorização     

Ajustamentos/Outras variações     

Resultado líquido do exercício  10.452 4.746 

Total dos Fundos Patrimoniais   120.151 124.897 
     

PASSIVO   2017 2018 

Passivo não corrente       

Provisões       

Financiamentos obtidos       

Outras dívidas a pagar       

Total do passivo não corrente       

Passivo corrente       

Fornecedores [9] 204  

Estado e outros entes públicos [10] 1226 1537 

Fundadores, beneméritos e patrocinadores    

Diferimentos     

Outros passivos correntes [11] 25.498 20.657 

Total do passivo corrente   26.927 22.194 

Total do Passivo   26.927 22.194 

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo   147.078 147.091 
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 [1] O aumento verificado da viatura ligeira 

de passageiros adquirida com o apoio de mecenas e das consequentes depreciações do período e cujo 

montante ascendeu a 1.797 Consultar a página 12 do anexo das Demonstrações Financeiras 

individuais. 

[2] A quantia reconhecida respeita à aplicação financeira efetuada na Caixa Geral de Depósitos. A redução 

no montante reconhecido é justificado pela natureza do produto financeiro contratualizado. 

[3] O saldo apresentado corresponde a valores em dívida de quotas, prémios de seguro faturados, e outras 

dívidas referentes ao ano de 2018. A redução verificada decorre, em grande parte, do reconhecimento 

 

[4] 

da retenção na fonte efetuada pelos juros obtidos em períodos anteriores. Consultar a página 13 do 

anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[5] O saldo corresponde a dívidas referentes a prémios do seguro de saúde, na sua maioria, respeitam a 

último mês do ano de 2018 e que, entretanto, foram transferidos em janeiro de 2019.  Consultar a 

página 13 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[6] Os  ativos respeitam na íntegra ao seguro de acidentes de trabalho cujo pagamento 

ocorreu durante o ano de 2018, mas parte desse montante deve ser reconhecido no ano de 2019. 

Consultar a página 13 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[7] A rubrica de  não sofreu uma variação percentual que mereça ser objeto 

de registo. Refira-se, no entanto, que para o seu saldo contribui um depósito a prazo que representa 

72,5% dos depósitos bancários. A explicação para a variação dos movimentos ocorridos na conta de 

depósitos à ordem, deve ser consultado o mapa de fluxos financeiros apresentado mais adiante. 

Consultar a página 14 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[8]  é consequência da inclusão na 

íntegra do resultado do período de 2017 nesta rubrica do balanço conforme deliberação da Assembleia 

Geral onde foram aprovadas as contas do período referente a este período.  

[9] O ano de 2018 foi encerrado sem qualquer dívida a . Consultar a página 14 do anexo das 

Demonstrações Financeiras individuais. 

[10] As obrigações em dívida para com o  (1.537 

Sobre o Valor Acrescentado do último trimestre de 2018 (1.137 

2018. Consultar a página 13 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[11] A rubrica de  (20.657 

saúde anual ainda não liquidado (18260 5,8% do valor inscrito. Do 

remanescente, 2.397 8, nomeadamente os encargos 

com férias e subsídios de férias a liquidar no ano de 2018 (1.468 929 

 das Demonstrações Financeiras 

individuais. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

RENDIMENTOS E GASTOS Nota 2017 2018 

Vendas e serviços prestados [12] 22.752 26.594 

Subsídios à exploração       

Variação nos inventários da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas       

Fornecimentos e serviços externos [13] -22.619 -23.969 

Gastos com pessoal [14] -11.341 -11.424 

Imparidades (perdas/reversões)  [15]    -2.198 

Provisões (aumentos/reduções)       

Outros rendimentos e ganhos [16] 21.254 17.598 

Outros gastos e perdas [17] -2 -59 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 10.044 6.542 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -172 -1.797 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  10.453 4.756 

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados       

Resultado antes de impostos 10.453 4.756 

Imposto sobre rendimento do período       

Resultado liquido do período 10.453 4.756 

 

[12] As  faturadas durante o ano de 2018 originaram rendimentos 

no montante de 26.594 mais 16,9% do que no ano anterior. Deste valor 62,5% respeitam a 

quotas de associados e o restante a receitas das atividades promovidas, em particular do 

campo de férias.  

[13] Consultar a página 15 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[14] Os  reconhecidos no ano de 2018 ascenderam a 11.424 

vencimento, encargos sobre remunerações e seguros obrigatórios suportados pela CPipp com a 

sua colaboradora permanente. 

[15] Ao longo dos seus anos de existência, a Casa do Pessoal do Politécnico do Porto vinha 

acumulando créditos sobre associados que pelos mais variados motivos suspenderam os 

pagamentos de quotas sem comunicarem à CPipp. Esta quantia começava a ter um peso relevante 

no Balanço pelo que, a Direção deliberou reconhecer como perdido parte desse montante em 

função do tempo de mora das dívidas, processo que terá continuidade nos próximos exercícios 

contabilísticos. No present  

[16] Na rubrica de  estão reconhecidos rendimentos suplementares 

decorrentes do contrato de exploração do restaurante do ISCAP e de apoios às atividades 

promovidas pela CPipp. Consultar a página 15 do anexo das Demonstrações Financeiras 

individuais. 

[17] Consultar a página 16 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais. 

[18] Os  

 

 

A interpretação destas notas pode ser complementada com a leitura do anexo às demonstrações 

financeiras. 
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FLUXOS FINANCEIROS 
O mapa seguinte pretende dar a conhecer os fluxos financeiros da conta de depósitos à ordem. 

 

Da sua análise verifica-se que 63% dos recebimentos respeita ao prémio de seguro ( ), 

quantia suficiente para liquidar os prémios de seguro junto da Fidelidade (80.758,07 .  

Refira-se ainda a relação entre os recebimentos de quotas, joias e rendas do restaurante/bar 

 

  

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. TOTAL

Saldo INICIAL                                                         

Recebimentos

Quotas de Associados                                                                       

Joia de Associados                                                                                                            

Prémios de Seguro de Saúde                                                          

Rendas [ISCAP]                                                                      

Atividades                                                                               

Apoios institucionais                            -                                                     

Outros recebimentos                                                                                                              

Total de RECEBIMENTOS                      

Pagamentos

Pessoal             

Prémios de Seguro de Saúde                                          

Fornecedores Gerais              

Atividades               

Aquisição da carrinha                                              -                                         

Devolução de donativo -                           -                           -                                       

Imposto sobre o Valor Acrescentado                                                                        

Outros pagamentos                                                                                                     

Total de PAGAMENTOS                           

Variação de Saldo -                            -                                  -                      

SALDO FINAL                                                           
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
A direção da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do Porto vem, nos termos estatutários, propor 

à Assembleia Geral: 

 Aprovação do Relatório e Contas referentes ao exercício económico de 2018. 

Que o Resultado Líquido do Período de 4.756 quatro mil setecentos e cinquenta e seis euros) seja 

transferido para a conta de Resultados Transitados. 
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ANEXOS 
  



RELATÓRIO DA GESTÃO E CONTAS | 2018 

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto  19 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

Os Órgãos Sociais da Casa do Pessoal do IPP tomaram posse, em ato público, no dia 13 de janeiro de 2016. 

Integraram no período 2016/2019. 

Assembleia Geral 
 Efetivos Escola/ Serviço 

Presidente Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho ISCAP 

Vice-Presidente António de Almeida Pinto Marques ISCAP 

Secretário Rui Humberto Pereira ISCAP 

 Suplentes Escola/ Serviço 

  Maria de Fátima Lopes da Silva Ramos Morgado ISEP 

  Irene da Luz Esteves Peres ESS 

 

Direção 
 Efetivos Escola/ Serviço 

Presidente Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque ESHT 

Vice-Presidente Paulino Manuel Leite da Silva ISCAP 

Secretário Dárida Maria Fernandes ESE 

Tesoureiro Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo ESS 

Vogal José Carlos Barros Oliveira P.Porto 

Vogal Carla Sónia Lopes da Silva Serrão ESE 

Vogal Maria Joana França de Sampaio Vega P.Porto 

 Suplentes Escola/ Serviço 

  Carlos Alberto Possidónio da Silva de Azevedo ESMAE 

  Maria João Moreira Gonçalves Falcão e Cunha ESS 

  Susana Mónica da Cruz Pinto ISCAP 

  José Manuel Dias de Castro SP 

  Paulo Jorge de Almeida Meireles SAS 

  António Francisco Almeida Cardoso ESE 

 

Conselho Fiscal 
 Efetivos Escola/ Serviço 

Presidente Juan Vaz Teixeira Gil ESHT 

Secretário Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz P.Porto 

Relator Catarina Luz Macedo Martins ESTGF 

  Suplentes Escola/ Serviço 

  Ana Maria Alves Bandeira ISCAP 

  José Alberto Madureira Salgado Rodrigues ISEP 

  Margarida Maria Vicente Carvalho ESS 
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CONSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO COMO IPSS  
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PROGRAMA | ATIVIDADE: CAMPO DE FÉRIAS 2018 

 

Semana 1 
Dia 2  

2.ª Feira 
Dia 3 

3.ª Feira 
Dia 4 

4.ª Feira 
Dia 5 

5.ª Feira 
Dia 6 

6.ª Feira 

Manhã Dinâmicas de grupo 
Trabalhos 
Manuais 

Aula 
Aeróbica 

  

Lab. Aberto 
“Tão Pequeno” 

Visita pela cidade 
- Porto 

(Tiago e Beatriz) 

Treino 
Militar 

Team 
Building 

Scorpio  
Piscinas de Guimarães 

 Almoço 

Tarde 
Teatro Cinema  Jogos Tradicionais Cinema Scorpio  

Piscinas de Guimarães 
Artes Plásticas Danças Urbanas Zumba Karaté 

 

Semana 2 
Dia 9 

2.ª Feira 
Dia 10 

3.ª Feira 
Dia 11 

4.ª Feira 
Dia 12 

5.ª Feira 
Dia 13 

6.ª Feira 

Manhã Dinâmicas de grupo 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 
Karaté Aula Aeróbica 

Praia de Matosinhos/ 
Surf 

ESS 
- Vamos colorir os sonhos 

- Oficina do Ouvido 
- Anatomia do corpo 

humano 

 Almoço 

Tarde 

Artes Plásticas 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 

Peddy Papper  
pela natureza - ESE Parque da Cidade 

ESS 
- O DNA do Morango 

- Neurociência para jovens 
cientistas Teatro 

Zumba 
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Semana 3 
Dia 16  

2.ª Feira 
Dia 17 

3.ª Feira 
Dia 18 

4.ª Feira 
Dia 19 

5.ª Feira 
Dia 20 

6.ª Feira 

Manhã 

Dinâmicas de grupo 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 

Lab. Aberto 
“Da Superfície 
ao Interior da 

Terra” 

Goalball Zoo St. inácio Karaté Aeróbica 

ESMAD/ESHT 

 Almoço 

Tarde ESMAD/ESHT 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 

Torneio Futebol/Volei 
Zoo St. inácio 

Teatro 

Zumba Artes Plásticas 

 

 

Semana 4 
Dia 23 

2.ª Feira 
Dia 24 

3.ª Feira 
Dia 25 

4.ª Feira 
Dia 26 

5.ª Feira 
Dia 27 

6.ª Feira 

Manhã Dinâmicas de grupo 
Paupério 

Visita fábrica 

Lab. Aberto 
IPATIMUP 
“Gincana 
Química” 

Karaté 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 
Festa Final 

 Almoço 

Tarde 

Caça ao Tesouro 
Lipor  

Trilho Ecológico 2.5 km 

Atividades Radicais 
Scorpio  

Piscinas de Guimarães 
Festa Final 

Artes Plásticas Cinema 
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CARTAZ | ATIVIDADE: VIAGEM CULTURAL A PODENCE 
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CARTAZ | ATIVIDADE: I ENCONTRO DE COROS 
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CARTAZ | ATIVIDADE: ARRAIAL DE S. PEDRO 
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CARTAZ | ATIVIDADE: CAMPO DE FÉRIAS 
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CARTAZ | ATIVIDADE: MAGUSTO DE S. MARTINHO 
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CARTAZ | ATIVIDADE: FESTA DE NATAL  

 


