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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Caros/as Associados/as, 

 

No cumprimento disposto no artigo 32º dos estatutos da Casa do Pessoal do Politécnico do 

Porto, a Direção submete à apreciação da Assembleia-geral o Plano de Atividades e Orçamento 

anual para o ano de 2023, uma proposta desenvolvida a pensar na normal retoma das iniciativas 

tradicionalmente promovidas pela CPipp. 

Mesmo com a escassez de recursos com que nos vamos defrontando, o nosso entendimento vai 

no sentido de que devemos continuar a proporcionar aos nossos associados momentos convívio, 

através da dinamização de atividades de lazer e culturais que envolvam não só os associados, 

mas também os seus familiares. 

No entanto, neste último ano de mandato e ultrapassados os condicionalismos vividos nos anos 

mais recentes, entendemos também que o plano de atividades deveria ser mais ambicioso e 

focado nas expectativas da grande maioria dos nossos associados.  

Fruto do estreitamento de relações com a Presidência do Politécnico do Porto, em particular nas 

pessoas do seu Presidente Prof. Doutor Paulo Pereira e do seu Vice-Presidente Prof. Doutor 

Fernando Magalhães, no início do próximo ano a Casa do Pessoal do Politécnico do Porto 

contará com novas instalações onde, para além do gabinete de apoio ao associado, funcionará 

a Academia Sénior da CPipp, um projeto há muito desejado e que será o primeiro passo para a 

criação de um Centro de Dia. Também fruto desta proximidade que se pretende estabelecer 

entre estas duas instituições, desenha-se uma parceria que poderá conduzir à criação de uma 

Creche/Jardim de infância como estratégia das respostas sociais não só da Casa do Pessoal, mas 

também do Politécnico do Porto.  

Só poderemos dar resposta positiva com o nosso empenho, entrega e esforço, mas, acima de 

tudo, com o envolvimento de todos. 

 

Cordiais Saudações, 

A Direção 

 

  



 

2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS  

2.1. ESTABILIDADE E CRESCIMENTO 

• ANGARIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS 

A captação de novos associados é fundamental para o crescimento e sustentabilidade da CPipp.  

No ano de 2022 foi retomado o processo de divulgação e promoção da CPipp junto das 

diferentes Unidades Orgânicas do Politécnico do Porto, todavia, pelas mais diversas razões, o 

contacto com potenciais associados nem sempre é fácil. Em 2023 continuaremos com estas 

ações presenciais, conscientes de que teremos de desenvolver outras formas de divulgação da 

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto.  

Os protocolos de parceria com entidades externas, são uma das atividades fundamentais para a 

angariação de novos associados. Neste sentido, continuar-se-ão a manter contactos com 

potenciais parceiros de diversos setores de atividade económica, no sentido de serem 

celebrados protocolos de parceria com vantagens para os associados da Casa do Pessoal do 

Politécnico do Porto.   

Os protocolos institucionais com o Politécnico do Porto e com as diferentes Unidades Orgânicas 

tem sido fundamental para a prossecução dos objetivos da CPipp, nomeadamente, através da 

cedência de espaços onde promovemos as atividades com objetivos distintos. O protocolo 

existente com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração através do qual é-nos 

cedido o espaço de restaurante/bar que se encontra em regime de exploração, e que se traduz 

numa das principais fontes de rendimento, fundamental à estabilidade da CPipp. Também o 

protocolo celebrado com o Instituto Superior de Engenharia do Porto, através do qual são-nos 

cedidas instalações permanentes que nos permitem disponibilizar um gabinete de apoio ao 

associado. E por fim, os protocolos assinados com o Politécnico do Porto e com a Escola Superior 

de Educação que nos permitem usufruir de espaços para a realização de atividades culturais e 

educativas, nomeadamente para a realização dos ensaios do “Cantos da Casa” e do “Campo de 

férias”. 

Durante o próximo ano, procuraremos encetar esforços no sentido de se proceder à revisão dos 

protocolos de colaboração institucional em vigor com todas as 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.  

De modo a que os associados se possam identificar perante os diferentes parceiros, em janeiro 

será criado o “Cartão de Associado”, e continuaremos a divulgar e a difundir a CPipp, através da 

utilização de ferramentas de comunicação, com especial ênfase para as redes sociais, que 
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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 À INFÂNCIA E FAMÍLIA 

• CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

A criação de um equipamento de creche e jardim-de-infância, que permita garantir melhores e 

requalificadas condições de conciliação entre vida familiar e vida profissional não só dos seus 

associados, docentes e não docentes do universo P.Porto, bem como da comunidade em geral, 

esteve sempre presente na estratégia das respostas sociais da Casa do Pessoal do Politécnico do 

Porto.  

Os recentes contactos com a Presidência do Politécnico do Porto e a constatação de que na 

região onde se encontra instalado o Polo da Asprela convive uma grande comunidade 

académica, permitem-nos encarar com elevado otimismo a concretização desta intenção, claro 

está, reforçada como o reforço de parcerias diversas. As diferentes valências científicas das 

unidades de ensino e investigação sedeadas no Polo poderão carrear para o projeto uma 

dimensão qualitativa claramente diferenciadora e inovadora.  

Assim, em 2023 serão desenvolvidas visitas a instituições de referência no apoio à infância, 

realizados estudos prévios adequados e, naturalmente, buscando os acordos de parceria 

necessários.  

• CAMPO DE FÉRIAS DE VERÃO 

O Campo de Férias é uma das atividades 

mais antigas da CPipp. A sua primeira 

edição ocorreu no ano de 2006. Uma vez 

que a mesma se revela de grande 

importância, não só para as crianças e 

adolescentes, mas também para os 

encarregados de educação, é nosso 

objetivo continuar a dinamizar esta 

iniciativa, com uma programação que 

promova a aprendizagem e que estimule a curiosidade, a criatividade e a sua autonomia, através 

de um conjunto de atividades, assentes em estratégias pedagogicamente orientadas e que se 

relacionam com vários domínios, nomeadamente desporto, expressão plástica, expressão 

musical, expressão visual, ciência, psicologia, culinária, entre outros. A sua realização conta com 

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

Superiores de Educação. 

 

3.2. RESPOSTAS SOCIAIS DIRIGIDAS A SENIORES E PESSOAS IDOSAS 

• ACADEMIA SÉNIOR 
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Na matriz solidária inerente à Casa do 

Pessoal do Politécnico do Porto, 

encontramos a resposta social às 

necessidades dos associados, onde se 

enquadra a criação de um projeto que 

permita a ocupação daqueles que muito 

deram de si à comunidade do P.Porto, 

nomeadamente de um “Centro de dia”.  

No nosso entendimento, esta resposta 

social deve ser dada de forma progressiva 

e consertada. Neste sentido, e como 

primeiro passo, pretendemos avaliar e implementar uma “Academia Sénior”, onde serão 

promovidas atividades direcionadas para as artes plásticas e representativas, tecnologia, 

história e outras que venham a ser identificadas como pertinentes por parte dos nossos 

associados.  

Todavia, para assumirmos este “compromisso social”, só o pudemos fazer porque, a Presidência 

do Politécnico do Porto comprometeu-se a disponibilizar um espaço onde esta iniciativa pudesse 

ser levada a cabo.  

Devemos iniciar e reforçar este projeto de solidariedade, pelo que apelamos à participação de 

todos, através de um voluntariado ativo que nos permita criar uma estrutura que sirva o 

interesse de todos.  

 

3.3. SEGURO DE SAÚDE 

Trata-se de um seguro de saúde de natureza-mista – 

prestação direta e reembolso – sendo que a vertente 

mais interessante é a componente de reembolso, 

pela sua complementaridade ao regime livre ou 

convencional da ADSE. Presentemente, beneficiam 

mais de quatro centenas de associados com um custo operacional associado, uma vez que é o 

Gabinete de apoio que assegura o processamento de todo o expediente, incluindo o controlo 

de pagamentos mensais. 

As condições que vêm sendo negociadas, continuam e fazer deste serviço um produto com 

condições únicas para os nossos associados.  

 

 

4. ATIVIDADES CULTURAIS, EDUCATIVAS, DE CIDADANIA E LAZER 

4.1. FESTIVIDADES TRADICIONAIS 

Em 2023 serão promovidas as tradicionais atividades da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto: 

o “Arraial de S. Pedro”, o “Magusto” e a “Festa de Natal”. Complementarmente, serão realizadas 

as “Caminhadas da Casa” e os passeios “À descoberta de Portugal”. 
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• ARRAIAL DE S. PEDRO 

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. 

 

• MAGUSTO DE SÃO MARTINHO 

No mês de novembro, castanhas, pão e vinho 

são um excelente pretexto para retomar o 

convívio outonal entre associados da Casa 

de Pessoal do IPP. 

 

 

 

 

• 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 

Em 2018, numa iniciativa promovida pelo 

nosso associado Eduardo Mata, o Grupo de 

Caminheiros da Casa do Pessoal do 

Politécnico do Porto deu os primeiros passos 

com um conjunto de caminhas ao ar livre, 

atividade que foi muito bem acolhida por 

parte dos nossos associados e que foi do 

agrado de todos os participantes. m tempos, 

fez as delícias dos participantes. 

Após um interregno de natureza conjuntural, esta atividade retomará a sua normalidade, com 

a realização de uma caminhada mensal, mantendo como foco o convívio, o contacto com a 

natureza, a história, a cultura, o património e as tradições portuguesas. 

 

• 1º PASSEIO DE BICICLETA CPIPP 

Com o contributo do associado Rui Humberto, o primeiro passeio de bicicleta CPipp realizar-se-

á no último sábado de abril de 2023, na melhor companhia, diversão e sempre em segurança. 
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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. 

 

 

• “À DESCOBERTA DE PORTUGAL” 

Como primeira iniciativa, a proposta passa pela realização de um passeio pela “Rota das faias – 

Serra da Estrela. 

Fazer a Rota das Faias, em Manteigas, na Serra da Estrela, que é um dos trilhos mais bonitos de 

se percorrer na estação dourada. 

As Faias são árvores de folha caduca 

ou caducifólias e, no outono, mudam 

de cor e as folhas verdes ganham 

novos pigmentos, que vão dos 

amarelos aos avermelhados. Do alto 

das suas copas, as folhas vão caindo 

lentamente, recebendo as visitas 

com um “tapete vermelho”. 

Parte do percurso a subir, faz-se pela 

floresta e leva-nos até “Casa do 

Leite” (que é uma espécie de abrigo 

que antes servia para os pastores 

guardarem as bilhas do leite e hoje tem a função de pequeno abrigo da chuva que pode ser 

utilizado por caminhantes, pastores, fotógrafos ou qualquer outra pessoa que passe por ali. 

A Rota faz-se devagar. 
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• TERTÚLIAS 

Promover-se-ão encontros periódicos de pequenos grupos, organizados em ciclos temáticos, 

com o objetivo de promover, em ambiente informal, descontraído e de confraternização, a 

reflexão e o diálogo. As Tertúlias refletem a necessidade de debater temas pertinentes, num 

contexto favorável: uma conversa no café ou à mesa com um bom jantar.  

Na primeira tertúlia, que decorrerá durante o primeiro trimestre de 2023, 

faremos uma reflexão sobre os caminhos d’A Guitarra de Coimbra: a sua 

história, os construtores que mais se destacaram e a diversidade dos 

contextos culturais, contando com a preciosa prestação de um grupo 

de fados. 
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5. ORÇAMENTO 

 

ORÇAM ENTO Investim ento Exploração

 Receitas 

 Joias e Quotas 16 200 €              

 Seguro de saúde-prém io 81 156 €               

 Rendas 15 949 €              

 Festa de S. Pedro 500 €                    

 Festa de Natal 150 €                     

 Donativos 10 000 €             

Outras receitas operacionais 4 000 €               

 Sub-Total 127 955 €           

 Fundo Social 65 000 €            

 Total das receitas 65 000 €         127 955 €        

 Despesas 

 ACTIVIDADES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 Creche e Jardim  de Infância 35 000 €            2 000 €                

Academ ia Sénior 30 000 €            4 000 €               

 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 Maestro Grupo Coral 2 200 €                

 Festa de S. Pedro 4 000 €               

 Magusto 750 €                     

 Festa de Natal 7 500 €                

 ADMINISTRATIVAS 

 Rem uneração de Pessoal 10 640 €              

 Subsídio de Alim entação 2 071 €                  

 Encargos com  Segurança Social 2 527 €                 

 Seguro Acidentes Trabalho 182 €                     

 Avença de contabilidade 2 731 €                  

 Com unicação 250 €                    

 Material de Escritório 300 €                    

 Serviços Bancários 70 €                        

 Alojam ento do site CPIpp 150 €                     

 Dom ínio do site CPIpp 35 €                        

 Software de faturação 100 €                     

 Medicina e Higiene 20 €                       

 Artigos para oferta [Associados] 4 000 €               

 Outras despesas 3 273 €                 

 Seguro de saúde associado - prém io 81 156 €               

 Total das despesas 65 000 €         127 955 €        


