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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Caros/as Associados/as, 

 

O ano de 2021, à semelhança do que aconteceu em 2020, foi um ano difícil, com muitas 

restrições e limitações devido à pandemia COVID-19. Apesar da taxa de vacinação em Portugal 

ter alcançado níveis muito significativos quando comparada com outros países, inclusive 

europeus, a situação ainda não está ultrapassada. Continuam a surgir notícias de novas variantes 

do vírus, mais perigosas e contagiosas, pelo que teremos de estar atentos e ser altamente 

responsáveis na realização de quaisquer atividades. 

Assim, a Direção procura apresentar, neste documento, um plano de atividades, que esteja em 

linha com os desafios que a situação pandémica ainda nos coloca. Isto, sempre procurando ir ao 

encontro das linhas de orientação e prioridades estratégicas definidas pela Direção que possam 

garantir a sustentabilidade da instituição e nos permitam satisfazer as necessidades sociais de 

toda a comunidade da CPipp. A procura de instalações próprias é também uma prioridade desta 

Direção, pelo que continuaremos a enveredar esforços no sentido de encontrar um espaço que 

permita desenvolver atividades dos grupos culturais e as iniciativas de convívio. 

É com satisfação que a Direção da CPipp, em obediência ao disposto do artigo 32º dos estatutos 

da CPipp, submete à apreciação e aprovação, o plano de atividades e o orçamento para o ano 

de 2022 que, por força dos condicionalismos que vivenciamos, não pode ser tão ambicioso 

quanto desejávamos, mas que, mesmo assim, será especialmente focado na implementação de 

respostas de cariz social e solidário. 

Em todo o caso, assim a situação pandémica o permita, esperamos poder apresentar uma 

proposta de alteração ao plano de atividades, de forma a irmos ao encontro das iniciativas 

tradicionalmente desenvolvidas pela CPipp. 

Os nossos associados são a razão da nossa existência, pelo que as nossas propostas atuais e 

futuras são para os servir. 

 

Cordiais Saudações, 

A Direção 

 

  



Plano de Atividades e Orçamento 2022 

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto  4 

2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS  

2.1. ESTABILIDADE E CRESCIMENTO 

• ANGARIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS 

O crescimento e sustentabilidade da CPipp só é possível através do aumento do n.º de 

associados, e a garantia deste crescimento só é possível com o reforço da divulgação e promoção 

junto das Unidades Orgânicas do Politécnico do Porto, processo que foi de todo impossível 

durante o ano de 2021 por força do período que se atravessa e, consequentemente, por 

cumprimento das normas impostas pela Direção Geral de Saúde, com o objetivo de se divulgar 

e consolidar a marca Casa do Pessoal, bem como de angariação de novos associados, no ano de 

2022 serão promovidas ações de captação de sócios através do reforço do número de ações 

presenciais junto das unidades orgânicas do Politécnico do Porto. 

Também durante o próximo ano serão desenvolvidos contactos com potenciais parceiros de 

diversos setores de atividade económica, no sentido de serem celebrados protocolos de parceria 

que possam trazer vantagens para os associados da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto. 

Também o apoio institucional do Politécnico do Porto e das suas Unidades Orgânicas é 

fundamental para a prossecução dos objetivos da CPipp pelo que, encetaremos esforços no 

sentido de se proceder à revisão dos protocolos de colaboração institucional em vigor com estas 

entidades.  

 

2.2. COMUNICAÇÃO 

• 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, com especial 

enfase para as redes sociais, que permitam, por um lado dar a conhecer as iniciativas e 

atividades planeadas, mas também apelar ao seu envolvimento. 
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3. ATIVIDADES DE CARIZ SOCIAL E SOLIDÁRIO 

3.1. RESPOSTAS SOCIAIS DIRIGIDAS A SENIORES E PESSOAS IDOSAS 

• LAR RESIDENCIAL SÉNIOR / APOIO DOMICILÁRIO / CENTRO DE DIA 

Este é o principal projeto de cariz estratégico da CPipp, que sendo ambicioso, está também 

enquadrado com as expetativas de todos os associados. 

Hoje em dia, ainda existe uma escassez de lares residenciais que possam acomodar as pessoas 

que, devido a diferentes razões, não pretendem viver sozinhos ou depender dos seus familiares. 

Tal como acontece com a resposta social dirigida à infância e família, serão mantidos contactos 

com instituições externas com vista ao estabelecimento de parcerias, no seguimento do que 

tem sido proposto em anos anteriores. Para que haja estudos prévios e projetos de viabilidade, 

é necessário um consenso alargado, que terá necessariamente de passar pela Assembleia Geral. 

 

3.2. RESPOSTAS SOCIAIS DIRIGIDAS À INFÂNCIA E FAMÍLIA 

• CAMPO DE FÉRIAS DE VERÃO 

O Campo de Férias apresenta uma programação dirigida a crianças e a adolescentes e procura 

motivar aprendizagens que estimulem a curiosidade, a criatividade, o desenvolvimento da 

autonomia e a reflexão sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. O Projeto Pedagógico e de 

Animação tem um caracter lúdico-pedagógico de estimulação de diferentes sentidos, sensações 

e experiências, que se interligam e que criam significados diferentes, a partir de um espaço de 

educação não formal em que os/as participantes apuram e desenvolvem as suas competências. 

Desenvolvem-se a partir de um conjunto de atividades (oficinas), assentes em estratégias 

pedagogicamente orientadas e que se relacionam com vários domínios, nomeadamente: 

desporto, expressão plástica, expressão musical, expressão visual, ciência, psicologia, culinária, 

etc. 

 

3.2. 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, continuam e fazer deste serviço um produto com 

condições únicas para os nossos associados. Depois de um ano difícil e em que o recurso ao 

seguro de saúde sofreu um incremento, tudo faremos para que sejam mantidas, e se possível 

melhoradas, as coberturas abrangidas pela apólice contratualizada. 
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4. ATIVIDADES CULTURAIS, EDUCATIVAS, DE CIDADANIA E LAZER 

4.1. FESTIVIDADES TRADICIONAIS 

Também no ano anterior tiveram que ser suspensas todas as atividades culturais previstas no 

plano de atividades. Em 2022 retomaremos um conjunto de atividades que possam ser 

promovidas ao ar livre, nomeadamente o já tradicional “Arraial de S. Pedro” e a “Festa de Natal”. 

Será retomada a atividade das “Caminhadas da Casa” e será criado o grupo de “Cicloturismo da 

Casa”. 

• ARRAIAL DE S. PEDRO 

Tal como vinha sendo tradição, retomaremos, 

no mês de junho, o Arraial de S. Pedro da Casa 

do Pessoal do IPP. Uma vez mais, no espaço 

ao ar livre cedido pelo Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração (ISCAP), 

promover-se-á o encontro de associados e 

familiares onde será partilhada a boa 

disposição, acompanhada de petiscos que 

caracterizam a boa gastronomia portuguesa.  

A música e o já habitual concurso de quadras 

populares fazem parte desta festa popular, pelo que também não poderiam faltar neste evento.  

O grupo musical “Cantos da Casa” proporcionará um agradável momento musical interpretando 

temas alusivos aos Santos Populares, e a noite encerrará com o tradicional o fogo-de-artifício, 

momento muito elogiado pelos participantes no arraial 

 

• FESTA DE NATAL 

Na esperança de podermos retomar esta que 

é a atividade mais esperada pelas crianças, no 

próximo ano esperamos reunir os nossos 

associados, filhos e netos neste momento de 

partilha de momentos de alegria 

inesquecíveis, onde não vão faltar prendas 

para os mais novos e a diversão está 

assegurada através de insufláveis e atividades 

de canto e dança. 
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4.2. EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

• CANTOS DA CASA 

A Casa do Pessoal continuará a apoiar todo o tipo de iniciativas culturais. 

Por forma dos condicionalismos que se vivem, o agrupamento musical “Cantos da Casa” 

suspendeu os seus ensaios, tendo retomado, de forma “tímida”, à medida que as condições o 

vão permitindo.  

Serão promovidas campanhas de divulgação junto da comunidade do P.Porto para captação de 

novas vozes e consolidação o grupo. 

Para além dos temas tradicionais alusivos às 

diferentes épocas festivas (Santos Populares 

e Natal), o “Cantos da Casa” conta com um 

repertório musical que lhe permite dar a 

conhecer a cultura musical de várias regiões 

de Portugal: Minho, Alto Alentejo, Açores e 

Madeira.  

Sob orientação do Maestro Daniel Gonçalves, 

o grupo integra duas dezenas de elementos 

que se juntam com uma paixão comum: a 

música.  

Os ensaios decorrem às quartas-feiras das 18h00 às 20h00m, nas instalações da Biblioteca 

Central. Caso pretenda juntar-se a nós, só precisa de aparecer. 

 

 

4.3. CULTURA E LAZER 

• GRUPO DE CAMINHEIROS 

Criado em 2018, o Grupo de Caminheiros da 

CPipp suspendeu as suas atividades por força 

do período conturbado, vivido durante o ano 

de 2021. Porém, para o próximo ano, 

começam a surgir ténues sinais de melhoria, 

que nos permitem retomas esta atividade ao 

ar livre e que, em tempos, fez as delícias dos 

participantes em várias caminhadas que 

foram promovidas pelo nosso associado 

Eduardo Mata.  

O convívio, o contacto com a natureza, a 

história, a cultura, o património e as tradições são uma constante. 
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• 1º PASSEIO DE BICICLETA CPIPP 

Com o contributo dos experientes 

associados Ricardo Lourenço e Rui 

Humberto, o primeiro passeio de 

bicicleta CPipp realizar-se-á no último 

sábado de abril de 2022, dia 30, na 

melhor companhia, diversão e sempre 

em segurança. 

O passeio iniciará às 10h, junto à 

Marina da Afurada (Vila Nova de Gaia), 

e, pelas ciclovias, iremos a Espinho, 

onde pararemos para comer a típica 

Bola de Berlim. Voltaremos pelo mesmo trajeto. Trata-se de um percurso com cerca de 45km e 

o grau de dificuldade é baixo. 

 

 

• 2º PASSEIO DE BICICLETA CPIPP 

Também com o contributo dos associados Ricardo Lourenço e Rui Humberto, realizar-se-á o 

segundo passeio de bicicleta CPipp, no primeiro sábado de julho de 2022, dia 9, também na 

melhor companhia, diversão e 

sempre em segurança. 

Este passeio será em bicicleta de BTT 

e será marcante para quem nunca 

percorreu os Caminhos de Santiago.  

O passeio iniciará às 9h, junto à Sé 

do Porto, e, pelo Caminho Português 

de Santiago (Caminho Central), 

iremos a Ponte de Lima, onde 

pararemos para comer nas típicas 

Tascas. 

A carrinha da CPipp estará sempre por perto, para apoio ou para transportar quem já tenha 

pedalado os km pretendidos. 

Trata-se de um percurso com cerca de 88km e o grau de dificuldade é médio. 

Os mais “treinados” poderão continuar o passeio pela ciclovia até Viana do Castelo (serão mais 

30km e o grau de dificuldade é baixo), onde pararemos para comer a típica Bola de Berlim da 

Confeitaria do Natário. Depois, voltaremos até à Sé do Porto, mas de comboio. 
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• PELAS ALDEIAS (HISTÓRICAS) DE PORTUGAL – MONSANTO E IDANHA-A-VELHA 

Será retomada a iniciativa das viagens pelas aldeias de Portugal. Em 2022 será promovida uma 

viagem de dois dias por terras da Beira Baixa. 

Nesta incursão de dois dias pela região da Beira Baixa, iremos visitar 

aquela que por muitos é considerada a “aldeia mais portuguesa”. 

Teremos oportunidade de ver a réplica do galo de prata no topo da 

torre sineira da Igreja da Misericórdia e de acertar as horas no 

relógio de sol existente na Capela de S- Pedro de Vir-a-Corça.  

Visitaremos também a aldeia de Idanha-A-Velha, uma das aldeias 

mais antigas de Portugal. À chegada encontraremos a imponência 

das 7 torres de Idanha-a-Velha com especial destaque para a torre 

de menagem, assente num templo romano. Tendo sido fundada no 

século I pelos romanos, sofreu forte influência não só dos romanos, 

mas também de suevos, visigóticos, islâmicos e templários tal como 

comprova a arquitetura da Igreja de Santa Maria.  

Teremos ainda oportunidade de ficar a conhecer a história do Adufe 

(pandeiro) narrada por adufeiros, instrumento típico daquela região 

e de nos deliciarmos com as iguarias de azeite e enchidos da região. 
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5. ORÇAMENTO 

 

Orçamento Investimento Exploração 

Receitas 

Joias e Quotas  17 048 € 

Seguro de saúde - prémio 83 118 € 

Rendas  15 633 € 

Festa de S. Pedro  450 € 

Festa de Natal  140 € 

Donativos 9 500 € 

Sub-Total 0 € 125 889 € 

Fundo Social 65 000 € 

Total das receitas 65 000 € 125 889 € 

Despesas 

ACTIVIDADES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

Creche e Jardim de Infância 20 000 € 1 845 € 

Centro de Dia  45 000 € 4 305 € 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Maestro Grupo Coral 2 200 € 

Festa de S. Pedro  4 000 € 

Festa de Natal  7 400 € 

ADMINISTRATIVAS 

Remuneração de Pessoal 9 870 € 

Subsídio de Alimentação 1 710 € 

Encargos com Segurança Social 2 201 € 

Seguro Acidentes Trabalho 178 € 

Avença de contabilidade 2 214 € 

Comunicação 246 € 

Material de Escritório 308 € 

Serviços Bancários 60 € 

Alojamento do site CPIpp 148 € 

Domínio do site CPIpp 31 € 

Software de faturação 92 € 

Medicina e Higiene 20 € 

Artigos para oferta [Associados] 3 075 € 

Outras despesas 2 869 € 

Seguro de saúde associado - prémio 83 118 € 

Total das despesas 65 000 € 125 889 € 

Saldo previsional 0 € 0 € 

2022 


