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Constituída em 2005 pela vontade de um grupo já alargado de 329 fundadores, a CPipp 

conta presentemente com 512 associados.  

O caminho não tem sido fácil, mas é durante a vivência de algumas dificuldades que 

aumentamos o espírito de missão. Olhando para o futuro, 2020 será, uma vez mais, um 

desafio para o crescimento e sustentabilidade da CPipp. 

Apesar dos esforços que vêm sendo feitos pelas sucessivas direções no sentido de 

alcançarmos os objetivos a que a CPipp se propõe, a verdade é que, mesmo considerando 

como sendo de sucesso o caminho até aqui traçado, não nos podemos afastar da 

convicção de que a ainda nos encontramos numa fase de crescimento e consolidação, fase 

esta caracterizada por crises potenciais que exigem a nossa especial atenção. Começa a 

tornar-se repetitivo o discurso de que, apesar de termos conseguido criar uma dinâmica 

de solidariedade entre os membros, a verdade é que falta dar corpo a projetos de maior 

envergadura social, sucessivamente adiados por falta de estrutura de suporte.  

Este é o desafio do próximo mandato. Os órgãos sociais que vierem a ser eleitos em 

dezembro próximo, terão obrigatoriamente de consolidar todo o projeto assente numa 

estrutura associativa sustentável e que cumpra, na sua plenitude, os objetivos 

consagrados nos estatutos, uma tarefa que exige o esforço e colaboração de todos os 

associados, mas também do Politécnico do Porto. Só com o envolvimento de todos é que 

se poderá operacionalizar a missão e os objetivos estratégicos que estiveram na base da 

fundação desta associação.  

Porque este é o último plano de atividades proposto pela atual direção, gostaríamos de 

deixar uma palavra especial de agradecimento aos associados da CPipp pelo apoio pelas 

palavras de incentivo que fomos recebendo ao longo do mandato e, à comunidade P.Porto 

lançamos o repto de se juntarem a nós de forma a podermos fazer crescer esta família 

para que juntos possamos continua a promover a solidariedade dentro do P.Porto.  

A Direção  
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DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | ANGARIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS 

O aumento do número de associados é fundamental para o crescimento e 

sustentabilidade da CPipp. A garantia deste crescimento só é possível com o 

reforço da divulgação e promoção junto das Unidades Orgânicas do Politécnico 

do Porto. 

Durante o ano de 2020 pretende-se reforçar o número de ações presenciais junto 

das diferentes escolas, ações estas que nos permitirão, não só divulgar e 

consolidar a marca Casa do Pessoal, mas também a angariação de novos sócios. 

O apoio institucional do Politécnico do Porto e suas Unidades Orgânicas também 

é fundamental para a prossecução dos objetivos da CPipp pelo que, para o ano 

de 2020 prevê-se a revisão dos protocolos de colaboração institucional em vigor 

com estas entidades. A concretização deste tipo de protocolos permitirá, ajudar 

a consolidar a CPipp e a disponibilizar um maior número de bens e serviços 

disponíveis para os associados. 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | DIVULGAÇÃO  DA CPIPP 

A comunicação institucional assume particular impacto na imagem que os 

públicos formam sobre qualquer organização. A proximidade entre os associados 

e a Casa do Pessoal assume um papel de destaque para que aqueles também 

possam sentir a “casa” como sendo sua. Continuaremos por isso a apostar na 

utilização de ferramentas de comunicação que permitam, por um lado dar a 

conhecer as iniciativas e atividades planeadas, mas também apelar ao seu 

envolvimento. 

A reformulação operada no website da Casa durante o último ano, permitiu 

agilizar o processo de comunicação com os associados. Continuaremos a utilizar 

as redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram. Assim, a proximidade 

criada pela página institucional é complementada com as redes sociais, 

permitindo, inclusive, uma maior interação com os associados. A simples 

divulgação das iniciativas no Facebook tem permitido um aumento no número 

de seguidores. 

Para 2020 está prevista a implementação de uma plataforma web, já em 

desenvolvimento, com vista a uma melhoria controlo interno da Casa, 

nomeadamente o controlo de quotas e prémios de seguro. 
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DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

O apoio à infância e à família é uma das permanentes preocupações da Casa do 

Pessoal. Desde a sua fundação em 2006 que a CPipp pretende promover um 

equipamento de creche e jardim-de-infância que garanta melhorias nas 

condições de conciliação entre vida familiar e vida profissional dos seus 

associados, docentes e não docentes. 

Propomo-nos continuar a desenvolver esforços no sentido de encontrarmos uma 

solução que nos permita atuar ao nível do apoio à infância. Durante o ano de 

2020 pretende-se consolidar uma eventual parceria que permita a concretização 

desta intenção, nomeadamente no que respeita à valência de jardim de infância. 

Para o efeito serão realizados estudos prévios adequados e, naturalmente, 

buscando os acordos de parceria necessários. 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | CAMPO DE FÉRIAS’20 

A CPipp propõe-se promover durante o 

mês de julho, em parceria com a Escola 

Superior de Educação, o programa de 

“Campo de férias”, aberto não só para 

os descendentes dos associados e 

colaboradores do Politécnico do Porto, 

mas também a toda a comunidade 

local.  

Esta iniciativa, que se destina a crianças 

e jovens dos seis aos quinze anos, 

pretende continuar a ajudar estas 

crianças a executar as atividades que 

serão promovidas pela CPipp, com o 

objetivo de os manter ocupados nas 

férias. 

A sua realização conta com o 

contributo voluntário de docentes e técnicos das escolas do P.Porto, em 

particular da Escola Superior de Educação. Dispõe de um Regulamento aprovado 

e registo na entidade de supervisão e controle, o Instituto Português do Desporto 

e Juventude (IPDJ). 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | LAR RESIDENCIAL SÉNIOR 

Talvez seja o mais ambicioso dos projetos da CPipp. Porém estamos certos de 

que, não só vai ao encontro das expectativas dos nossos associados como 

também se torna indispensável para permitir concretizar uma das ideias-chave 

que conduziu à constituição da Casa e ao pedido de reconhecimento como IPSS.  
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Continua a sentir-se uma enorme carência de lares residenciais que permitam 

albergar com dignidade todos aqueles que pelas mais diversas razões, não 

pretendem viver sozinhos ou estar dependentes de familiares na fase mais 

avançada da sua vida.  

À semelhança do que se pretende para a resposta social dirigida à infância e à 

família, manter-se-ão contactos com entidades externas no sentido de se 

estabelecer eventuais parcerias que, depois de sufragadas em Assembleia Geral, 

nos permitam avançar com os estudos prévios que possam conduzir à elaboração  

posterior dos projetos de arquitetura e viabilidade do negócio. Assim sendo, 

pretende-se que esta questão seja discutida e aprovada no decorrer do próximo 

ano, se possível na primeira Assembleia geral que tiver lugar de modo a procurar 

o maior consenso possível. 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | SEGURO DE SAÚDE 

O seguro de saúde é um produto disponibilizado aos associados que proporciona 

uma garantia complementar ao subsistema de saúde da ADSE, e do qual 

beneficiam mais de quatro centenas de associados. 

As condições que vêm sendo negociadas tornam este serviço bastante atrativo 

para os nossos associados. Continuaremos, no entanto, a dedicar especial 

atenção à melhoria nas coberturas abrangidas, resolvendo também as questões 

concretas que a sua execução implica, nomeadamente as que sejam reportadas 

pelos associados, a quem será dirigido um inquérito específico. 
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DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | ARRAIAL DE S. PEDRO 

Tal como tem sido tradição nos anos anteriores, prevê-se realizar no mês de 

junho, o Arraial de S. Pedro da Casa do Pessoal do IPP. O bom vinho e os bons 

petiscos da gastronomia portuguesa são obrigatórios, assim como, o também 

habitual porco no espeto. A música e a animação fazem parte das festas 

populares, pelo que também não poderiam faltar neste evento. Os grupos 

musicais da CPipp terão oportunidade de animar a festa e o fogo de artifício, 

sempre muito elogiado pelos participantes, fechará a noite. 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | MAGUSTO DE S. MARTINHO 

No mês de novembro terá lugar o também 

tradicional Magusto de S. Martinho.  

O convívio entre associados das mais diferentes 

áreas, mas que comungam do espírito 

associativo da Casa do Pessoal do IPP é um 

excelente pretexto para este evento.  

Considerando que pouca adesão que esta 

atividade tem vindo a ter, aliada aos gastos 

significativos em que a CPipp incorre, mantém-

se a proposta de co-comparticipação por parte 

da CPipp, que poderá variar entre 25% a 50%, 

consoante o preço da atividade. 

 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | FESTA DE NATAL 

Esta é já uma enraizada tradição da CPipp. O foco está nas 

crianças, pois são elas as grandes estrelas desta festa. Assim, 

não poderão faltar as habituais prendas e os divertimentos 

que permitem momentos de alegria inesquecíveis. Pipocas, 

insufláveis, atividades de dança, de música e muitas outras 

surpresas, não faltarão na festa do ano da CPipp. Os menos 

jovens, que não poderão divertir-se nos insufláveis, poderão 

dedicar-se às provas gastronómicas, nomeadamente através 

das bifanas, caldo verde e outros petiscos bem saborosos. E tudo isto 

acompanhado de bom vinho e de outras bebidas. 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | GALA SOLIDÁRIA CPIPP 
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Para o próximo ano, é pretensão da direção juntar às já tradicionais participações 

nas atividades da casa, a realização de uma gala solidária que envolva o maior 

número de agrupamentos musicais, dança e representação da comunidade 

P.Porto. 

Toda a verba angariada com esta iniciativa, reverterá para o Fundo de Apoio e 

Emergência Social do Politécnico do Porto (FAES-P.PORTO), uma iniciativa de 

apoio aos estudantes no combate ao abandono escolar. 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | CANTOS DA CASA 

A Casa do Pessoal continuará a apoiar 

todo o tipo de iniciativas culturais. 

Da fusão do “Grupo coral” criado em 

2008 e do “Grupo de cavaquinhos” 

nasceu o agrupamento musical 

“Cantos da Casa” cujo objetivo é 

divulgar a música tradicional 

portuguesa, através da construção de 

um repertório que que agregue temas de todas as regiões de Portugal.  

Este grupo amador é dirigido pelo Maestro Daniel Gonçalves, e tem associada a 

aprendizagem de instrumentos tradicionais, que acompanham na interpretação 

de temas tradicionais, como as Janeiras.  

Presentemente integram o grupo duas dezenas de músicos que se juntam com 

uma paixão comum: a música. Dos temas destacam-se do Minho, Alto Alentejo, 

Açores e Madeira. 

Para o próximo ano prevê-se a organização de um sarau solidário cuja 

organização estará a cargo deste grupo.  

O “Cantos da Casa” ensaia às quartas-feiras das 18h00 às 20h30m, no Auditório 

de Música da ESE, contando com a colaboração graciosa desta Escola para a 

utilização de espaços e equipamentos. Caso pretenda juntar-se a nós, só precisa 

de aparecer. 

 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | TERTÚLIAS DA CASA 

O que nos faz crescer e alargar o pensamento crítico é a nossa capacidade para 

escutar, ler e debater. As Tertúlias pretendem ser encontros periódicos, 

organizados em ciclos temáticos e que pretendem promover em ambiente 

informal, a reflexão e o diálogo sobre temas relevantes para o crescimento da 

“casa”. A reflexão é introduzida por pessoas de reconhecido mérito no tema a 

desenvolver. Assim, a permanente auscultação das preocupações, dificuldades e 

necessidades será o principal indutor das Tertúlias da CPipp.  

As Tertúlias refletem a necessidade de debater temas pertinentes, num contexto 

social que se considera propício à obtenção de boas conclusões - uma conversa 

ao café ou à mesa com um bom jantar. 
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 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | FORMAÇÃO PARA A VIDA 

Para 2020 pretendem-se desenvolver ações de formação em parceria com as 

unidades orgânicas do P.Porto, que visem promover o desenvolvimento de 

competências transversais, como, por exemplo, nas áreas da fotografia, arte, 

restauração entre outras. 

 _________________________________________________________________  

 DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | O PATRIMÓNIO HISTÓRICO PORTUGUÊS 

Depois dos sucessos dos anos anteriores, a CPipp propõe promover e realizar 

passeios de lazer de forma a que os participantes possam conhecer a cultura e 

património de uma determinada região. 

 

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | GRUPO DE CAMINHEIROS 

Criado em 2018 e no seguimento de uma parceria 

estabelecida com o nosso associado Eduardo Mata, o 

Grupo de Caminheiros da CPipp já fez as delícias dos 

participantes em várias caminhadas.  

O convívio, o contacto com a natureza, a história, a 

cultura, o património e as tradições são uma 

constante. 

Durante o próximo ano continuar-se-á com esta 

iniciativa que se realiza mensalmente no segundo 

sábado de cada mês.  

 _________________________________________________________________  

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE | O PORTO ANTIGO 

Conhecer a cidade do Porto é algo muito enriquecedor. Para 

2020, propomo-nos realizar duas visitas guiadas à cidade, 

uma sobre a Rota dos Judeus, que incluirá uma visita à nova 

Sinagoga e outra sobre os sítios de Camilo. 

As visitas serão orientadas pelo historiador César Santos 

Silva e culminarão com uma palestra sobre os temas das 

visitas num jantar debate. 

 _________________________________________________________________  
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Orçamento Investimento Exploração

Receitas

DE EXPLORAÇÃO

Joias e Quotas 18 120 €

Seguro de saúde - prémio 87 140 €

Seguro de saúde - comissão de gestão 3 480 €

Rendas 16 030 € 124 770 €

ACTIVIDADES RECREATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Campos de férias 9 000 €

Arraial de S. Pedro 400 €

Magusto de S. Martinho 300 €

Festa de Natal 500 €

Outras Atividades 500 € 10 700 €

EXTRA EXPLORAÇÃO

Donativos 10 000 €

Juros de Aplicações Financeiras 50 € 10 050 €

Sub-Total 0 € 145 520 € 145 520 €

Fundo Social 65 000 € 65 000 €

Total das receitas 65 000 € 0 € 210 520 €

Despesas

ACTIVIDADES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Campos de férias 11 070 €

Creche e Jardim de Infância/Centro de Dia/Serviço Apoio Dom. 65 000 € 7 000 € 83 070 €

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Maestro Grupo Coral 2 200 €

Arraial de S. Pedro 2 460 €

Magusto de S. Martinho 1 845 €

Festa de Natal 7 380 €

Outras atividades 1 600 € 15 485 €

ADMINISTRATIVAS

Gastos com o pessoal

Remunerações ao pessoal 9 100 €

Encargos sobre remunerações 3 900 €

Prémios 500 € 13 500 €

Serviços Externos

Serviços de Contabilidade 2 300 €

Artigos para oferta [Associados] 3 690 €

Seguro de saúde associado - prémio 87 140 €

Deslocações e estadas 1 200 €

Promoção e imagem 635 €

Outras despesas 3 500 € 98 465 €

Total das despesas 65 000 € 145 520 € 210 520 €

Saldo previsional 0 € 0 € 0 €

2020


