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1.1 Apoios Emergentes 

 

Os apoios emergentes tiveram como objetivo apoiar indivíduos, famílias e grupos 

desfavorecidos residentes no concelho, de forma a contribuir para uma melhoria da qualidade 

de vida dos mesmos.  

Após a realização de entrevistas e visitas aos domicílios, foram apoiados cerca de 20 agregados 

familiares, através da aquisição de óculos, fraldas, consultas de odontologia e outros bens de 

1ª necessidade. 

  

É de salientar que apenas foi dada resposta a situações para as quais não existia resposta por 

parte das entidades competentes. 

 

Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Acompanhamento Social contou com o 

seguinte quadro de pessoal: 

 1 Administrativa 

 

 

 

O Centro Comunitário António Aleixo, equipamento de apoio à comunidade de Quarteira, 

desenvolveu no ano de 2015 as seguintes atividades: 

 

Informação /Atendimento/ Acolhimento 

Com esta iniciativa pretendeu-se promover socialmente a comunidade através de : 

 Acompanhamento Psicológico -30 clientes mensais; 

 Articulação e/ou encaminhamento para equipamentos e serviços e prestação de 

informações/ orientações relativas a recursos existentes, direitos e esclarecimento de 

dúvidas – 219 clientes; 

 Satisfação de necessidades básicas – balneários, banco de 1ª infância, banco de roupa 

e banco alimentar – 595 clientes  

1. Acompanhamento Social 

2. Centro Comunitário de Quarteira 
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No total foram apoiadas cerca de 321 famílias da comunidade. 

 

Convívio de Adultos 

Este espaço de convívio destinado a adultos pretendeu ocupar os mesmos através da 

participação em Oficina Cognitiva (Expressão corporal e desenvolvimento cognitivo), Oficina 

Criativa (expressão plástica) e Body Company (Expressão Corporal e exercício físico), tendo 

apoiado um total de 23 clientes diários. 

Decorreu nas tardes de segunda/quarta/quinta e sexta-feira das 14h às 16h30. 

 Desenvolvimento cognitivo  
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 Body Company  

 

Foram ainda realizados passeios, dinamizadas exposições dos trabalhos e promovidos 

encontros interinstitucionais, entre os quais destacamos: 

 Baile de Carnaval da Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT) – 12 Fevereiro 

  

 

 Exposição fotográfica “ Laços de Família - 26 de Fevereiro a 5 de Março  
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 A Horta da Avó 

 

 Exposição – Bonecas “ A cor dos (cem)timentos)  

 

 

 Dia da Solidariedade Social - 30 de Setembro  - Fiesa 
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 Dia Internacional do Idoso - 1 de Outubro 

 Comemoração do Dia de S. Martinho - 11 de Novembro 

 Festa de Natal - elaboração e entrega de presentes às crianças da creche e pré escolar- 

17 de Dezembro 

 

Atividades de Férias Sénior 

Durante o mês de Junho realizaram-se atividades de férias para 16 idosos da comunidade. Esta 

atividade pretendeu combater o isolamento social, através da ocupação dos seus tempos 

livres. 

 

 De entre as várias atividades realizadas destacam-se as seguintes: 

 Atividades sócio recreativas - expressão plástica, jogos tradicionais, jogos de mesa; 

 Atividades de exterior: 

Participação no VII Encontro de Quadras Populares Seniores - 23 de Junho 

 

 

 

Baile de S. João - 24 de Junho - Tôr 
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Passeio às Termas de Monchique - 25 e 26 de Junho 

 

                                         Passeio ao Aquashow - 30 de Junho 

 

Atividades de férias para crianças 

As atividades de férias decorreram nas férias escolares de Verão – 1 de Julho a 28  de Agosto - 

e destinaram-se a crianças a frequentar o 1º, 2º e 3º ciclo, residentes ou filhos de 

trabalhadores na freguesia de Quarteira.  

Nesta ação participaram 50 crianças e pretendeu-se contribuir para a prevenção de 

comportamentos de risco, ocupando assim os seus tempos livres, consoante as necessidades 

efetivas dos pais. 
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No ano de 2015 desenvolveram-se as seguintes atividades: 

 

- Atividades de sala - expressão plástica, jogos e dinâmicas de grupo, visualização de filmes, 

gincanas, realização de trabalhos escolares, hora do conto, arte plástica através da leitura, 

expressão musical e corporal, atelier de artes circenses, workshop de desenvolvimento 

pessoal, sessões de culinária, atividades ligadas à saúde e higiene pessoal e jogos de mesa.  

  

- Atividades de exterior – Jogos desportivos, passeio à Ilha do Farol, Armona, Aeroporto de 

Faro, Ameixial, Cerro da Vila - Vilamoura, Piscinas Municipais de Loulé, Fonte Grande (Alte), 

Praia do Gigi (Quinta do Lago), Praia da Falésia (Vilamoura), Centro Azul de Quarteira, Praia de 

Quarteira (duas vezes por semana), Bombeiros de Loulé, Parque Municipal de Loulé, Mini 

Golfe de Vilamoura, Cantinho da Amizade -Quarteira, Fonte da Benémola, Aquashow, 

Slide&Splash, participação em  aula de Vela (CIMAV), Workshop de Defesa Pessoal, Aula de 

Surf (Associação Dinâmika), Aula de Hip Hop, Rugbytouch. 

  

Esta ação contou com dois Educadores Sociais, um Assistente Social e uma Psicóloga, com o 

apoio de 40 Bolseiros da Associação Poeta Aleixo (distribuídos pelas 8 semanas). 
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Animação Cultural/ Recreativa 

 

O Centro Comunitário participou/dinamizou os seguintes dias festivos: 

 Janeiras 2015 - Participação com grupo coral 

 

 

 

 Carnaval - participação no Corso de Carnaval de Quarteira com Carro Alegórico – 14,15 

e 17 de Fevereiro; 
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 Carnaval de Adultos – participação com um grupo de 40 colaboradores e amigos no 

Corso de Carnaval de Loulé, nos dias 14,15 e 17 de Fevereiro; 

 

 

 Apresentação do Livro - “Coração Sem Cor” - 21 de Abril 

 Apresentação do Programa Saúde 24 Sénior - 17 de Junho 

 

 Marchas Populares de Quarteira – 12, 23 e 28 de Junho - participação com grupo de 55 

crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos. Os ensaios decorreram de 

Abril a Junho duas vezes por semana na Escola EB1 nº3 de Quarteira. No dia 24 de 

Agosto realizou-se um passeio ao Parque Aventura de Lagos na qual todos os 

marchantes tiveram oportunidade de participar; 

 

 

 

 



Relatório de Contas 2015   

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174 

 
11 

 Halloween – concurso e exposição de abóboras – 31 de Outubro; 

 

 

 Dia Nacional do Pijama – 20 de Novembro 
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 Entrega de presentes de Natal 2015 da ACCA - Associação de Solidariedade com as 

Crianças Carenciadas do Algarve 

 

 

Animação Desportiva/ Escola de Artes Raízes  

 

 Ballet Clássico e Dança Contemporânea – 24 clientes mensais; 

 Hip-Hop – 29 clientes mensais; 

 Cordas – 38 clientes mensais; 
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Serviços de Apoio à Comunidade 

 

Os serviços de apoio à comunidade disponibilizados foram os seguintes: 

 

 Lavandaria – prestação de serviços ao exterior, aos clientes e para o próprio 

funcionamento do centro, de lavagem, secagem e passagem a ferro de rouparia -20 

clientes mensais da comunidade; 

 

 Cibercafé- serviço de cafetaria com zona de biblioteca e multimédia, destinada à 

comunidade, onde foi disponibilizado gratuitamente o acesso à internet. A funcionar 

de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17H00, a sua exploração foi externa à 

instituição; 
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 Serviço de Refeições- serviço de refeições a preço de custo – em média 27 clientes 

diários; 

 Cabeleireiro –  a funcionar de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H00 e aos sábados 

das 09h00 à 13H00, a sua exploração é externa à entidade em regime de cedência; 

 Loja Social - funcionou de segunda a sexta, das 14h00 às 18h00, nas instalações do 

Centro Comunitário António Aleixo. O principal objetivo desta loja foi permitir, a 

qualquer cidadão, a aquisição de peças de vestuário e acessórios em 2ª mão a um 

preço muito reduzido. As receitas obtidas através da venda dos artigos doados 

reverteram integralmente para a aquisição de alimentos para o Banco Alimentar da 

instituição;  

    

 
Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Centro Comunitário António Aleixo contou 

com o seguinte quadro de pessoal: 

 1 Diretor Técnico (comum a outras respostas sociais); 

 1 Psicólogo; 

 1 Técnico de Serviço Social (comum a outras respostas sociais); 

 1 Educador Social; 

 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 1 Rececionista; 

 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais); 

 1 Auxiliar Serviços Gerais(comum a outras respostas sociais ;  

 1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais); 

 1 Motorista de Pesados(comum a outras respostas sociais ; 
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A Educação Pré-Escolar é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e 

os 6 anos, tendo como objetivo proporcionar às crianças um variado leque de experiências 

estimulantes, promovendo um desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as 

famílias em todo o seu processo educativo. 

Funcionou de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H30, com uma equipa constituída por três 

educadoras de infância e quatro auxiliares de ação educativa, abrangendo durante o ano de 

2015, um total de 75 crianças, através dos seguintes espaços: 

 Sala das Lagartas – 25 crianças  

 Sala dos Patinhos – 25 crianças 

 Sala dos Coelhinhos – 25 crianças 

 

A Educação Pré-Escolar assegurou a prestação de atividades de expressão plástica, motora, 

musical, de desenvolvimento cognitivo, abrangendo as áreas de conteúdo, Formação Pessoal e 

Social, Expressão e Comunicação, Conhecimento do Mundo, Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita e Tecnologias de Informação e Comunicação. Realizou-se também diversas atividades 

ao ar livre, passeios e visitas e atividades entre pais e filhos,  

 

 O Pré-Escolar ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente música, ginástica, 

yoga para crianças, inglês, dança criativa, karaté e natação.  

 

Para o desenvolvimento das atividades descritas, o Pré-Escolar de Quarteira contou com o 

seguinte quadro de pessoal: 

 1 Diretor pedagógico/Educadora de Infância; 

 2 Educadores de Infância; 

 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais); 

 2 Ajudantes de Cozinha (comuns a outras respostas sociais); 

 4 Auxiliares de Ação Educativa; 

3. Educação Pré-Escolar Quarteira                              
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 1 Auxiliar Serviços Gerais(comum a outras respostas sociais ;  

 1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais); 

 1 Motorista de Pesados(comum a outras respostas sociais ; 

 7 Monitores (regime avença). 

 

 

 

A Creche “Meninos do Aleixo” é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre 

os 3 e os 36 meses, durante o período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da 

pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e à família da 

cidade de Quarteira.  

 

Funcionou de segunda a sexta-feira das 08H00 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2015, 

um total de 65 crianças, distribuídas da seguinte forma: 

 Berçário - 15 

 12-24 Meses - 20  

 24-36 Meses - 30  

 

Teve como objetivos proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num 

clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, bem 

como dar resposta socioeducativa à primeira infância, constituindo um espaço de gestão de 

afetos, gerador de estímulos e estabilizador da reação criança-família. 

 

Ofereceu também atividades extra, nomeadamente música, psicomotricidade, yoga para 

crianças, dança criativa e inglês. 

 

Para o desenvolvimento das atividades a que se propôs, a Creche “Os Meninos do Aleixo” 

contou com o seguinte quadro de pessoal: 

 

 1 Diretor Técnico;  

 4 Educadores de Infância; 

 9 Ajudantes de Ação Educativa; 

4. Creche “Os Meninos do Aleixo” 
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 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais); 

 1 Ajudante de Cozinha (comum a outras respostas sociais); 

 1 Auxiliar de Serviços Gerais; 

 5 Monitores em regime de avença. 

 

Atividades desenvolvidas no âmbito das salas de Creche e Pré Escolar de Quarteira 

 

A temática do Projeto Educativo para o Triénio 2012-2015 foi “Planeta Sustentável”, tendo 

sido escolhida como sub-temática para 2015  “Reciclarte”. A escolha deste tema teve como 

principal propósito, potencializar o desenvolvimento global da criança, através do seu contacto 

com o mundo, numa perspetiva de preservação, proteção e salvaguarda do mesmo. Neste 

sentido, foram desenvolvidos projetos pedagógicos de sala, assentes em práticas de 

conservação e reutilização de materiais recicláveis, estimulando as crianças a adotarem 

práticas de reciclagem e a assumirem a sua importância na redução dos impactos causados 

pelo homem no meio ambiente. 

 

De entre as atividades desenvolvidas destacam-se: 

 Trabalhos e jogos em grupo; 

 Trabalhos cooperativos com a família; 

 Dramatização de Histórias Pedagógicas; 

 Elaboração de Cartazes alusivos aos temas e debate acerca dos mesmos; 

 Reflexão em família; 

 Exploração das estações do ano; 

 Passeios ao exterior com recolha de elementos naturais; 

 Exploração de poesias, rimas e canções; 

 Elaboração de trabalhos alusivos às várias datas festivas. 
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Foram desenvolvidas inúmeras atividades direcionadas às crianças e à família, das quais 

destacamos: 

 Dia de Reis – desfile dos reis magos, degustação de bolo-rei e construção de coroas de 

Reis pelas crianças - Janeiro; 

 

 

 

 Exposição "O Corpo Humano" - Fevereiro; 

 Carnaval: participação no Desfile Infantil de Quarteira - Fevereiro; 

 

 

 

 Dia do Pai – "Vem semear com o Papá!" - 19 Março: 

 Teatro de Marionetas "A Toupeira escarafuncha" dinamizado pela Asmal - 17 Abril; 
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 Comemoração da Páscoa – caça aos ovos, construção de cestos da Páscoa e confeção 

de folares - Abril; 

 Dia da Mãe – Mamã Zumbástica– aula de zumba para mães e filhos - Maio; 

 

 Dia da Criança – Circo mais pequeno do Mundo - Junho 

 

 Exposição "Peixinhos do mar" elaborada pelas famílias - Julho; 

 Dia dos Avós - dinamização de atividades pelos avós em contexto de sala - Julho; 

  Festa Final de Ano – “Gala Mini Estrelas" - desfile de roupas recicladas - Julho 
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 "O verão na Fundação é Fixe": Brincadeira na água, workshop de cozinha, Insuflável, 

Workshop musical - percussão, Mini Slide e lanche convívio final - Agosto; 

   

 Dia da Paz - Famílias decoraram fitas e deixaram mensagens de paz a todas as crianças 

e colaboradores - Setembro 

 Dia da Alimentação - Teatro dinamizado pelas educadoras "Um Doce de Marmelo 

Divertido" - Outubro 

 Hallowen - Teatro "Carlota a Bruxa medrosa" pela equipa pedagógica, concurso/ 

exposição de abóboras assustadoras e demostração de aves de rapina  – Outubro; 
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 S. Martinho – Feira de S. Martinho e Dinamização de peça de teatro "Lenda de S. 

Martinho" pelo grupo de Convívio de Adultos-   Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama – cinema de pijama, exposição de fotografias "pais e filhos de 

pijama" -  Novembro; 

 Comemorações Natalícias - Visita ao presépio de crochet do Cantinho da Amizade, 

participação na chegada do Pai Natal a Vilamoura, passeio de comboio turístico e 

festas de Natal com a participação dos pais na dinamização de teatro infantil - 

Dezembro. 

Formação  

Foram realizadas as seguintes ações de sensibilização/ cursos de formação: 

 Alimentação Saudável na Infância - Dietista Raquel Moreno  

 

 Doenças na Infância - Cuidados a ter  - Pediatra  Marisol Anselmo 

  Saúde Oral do Bebé e da Criança - Higienista Oral do Centro de Saúde de Loulé 
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Este serviço, que visa a satisfação das necessidades básicas aos indivíduos e famílias, que por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento não as possam assegurar, apoiou 

mensalmente 33 clientes. 

 

Foram prestados os seguintes serviços: alimentação (22 clientes), higiene pessoal (24 clientes), 

higiene habitacional (11 clientes), tratamento de roupa (21 clientes) e outros serviços, (33 

clientes), tendo como área de abrangência as freguesias de Quarteira, S. Clemente e S. 

Sebastião de Loulé. 

 

Para além destes serviços, os clientes foram apoiados em termos de acompanhamento 

psicológico e de atividades socioculturais desenvolvidas com vista à melhoria da qualidade de 

vida dos seus destinatários.  

 

 

De segunda a sábado das 08H30 às 19H00 e aos domingos das 08H00 às 13H00, contou com 

um quadro de pessoal constituído por: 

 

 1 Diretor Técnico/ Assistente Social (comum a outras respostas sociais); 

 1 Administrativo (comum a outras respostas sociais); 

 9 Ajudantes de Ação Direta (duas a meio tempo); 

 1 Ajudante de Ação Direta (comum a outras respostas sociais); 

 1 Chefe de Cozinha; 

 1 Ajudante de Cozinha; 

 

 

 

 

 

 

 

5. Serviço de Apoio Domiciliário 
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A Creche Espaço Infantil é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e 

os 36 meses durante o período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa 

que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e à família. 

 

Localiza-se no Centro Social Autárquico de Loulé, em equipamento cedido pela Câmara 

Municipal de Loulé. 

 

Funcionou de segunda a sexta-feira das 07H45 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2015, 

um total de cerca de 136 crianças distribuídas da seguinte forma: 

  

 Berçário - 35 

 12-24 meses - 47  

 24-36 meses - 54  

 

Teve como objetivos proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num 

clima de segurança afetiva e física durante o afastamento parcial do seu meio familiar, bem 

como dar uma resposta socioeducativa à primeira infância, constituindo um espaço de gestão 

de afetos, gerador de estímulos e estabilizador da relação criança-família. 

 

Contou no ano de 2015 com um quadro de pessoal constituído por: 

 

 1 Diretor Técnico/Diretor Geral 

 7 Educadores de Infância; 

 17 Ajudantes de Ação Educativa; 

 1 Administrativo;  

 1 Cozinheiro; 

 1 Ajudante de Cozinha; 

 2 Auxiliar de Serviços Gerais  

 4 Monitores em regime de avença.  

 

 

6. Creche “Espaço Infantil” 
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A Educação Pré-Escolar é uma resposta social desenvolvida para acolher crianças entre os 3 e 

os 6 anos, tendo como objetivo proporcionar às crianças um variado leque de experiências 

estimulantes, promovendo um desenvolvimento harmonioso e global e cooperando com as 

famílias em todo o seu processo educativo. 

Funcionou de segunda a sexta-feira das 07H45 às 19H30, abrangendo durante o ano de 2015, 

um total de 20 crianças. 

 

O Espaço Infantil na resposta social – Educação Pré-Escolar assegurou a prestação de 

atividades de expressão plástica, motora, musical, de desenvolvimento cognitivo, abrangendo 

as áreas de conteúdo, Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, Conhecimento do 

Mundo, Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Realizou-se também diversas atividades ao ar livre, passeios e visitas e atividades entre pais e 

filhos,  

 

 O Pré-Escolar do Espaço Infantil ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente 

música, psicomotricidade, yoga para crianças, inglês, dança criativa e natação.  

 

Contou com um quadro de pessoal constituído por: 

 

 1 Diretor Pedagógico (acumula funções de educador de Infância); 

 1 Ajudante de Ação Educativa; 

 4 Monitores em regime de avença.  

 

Atividades desenvolvidas no âmbito das salas de Creche e Pré Escolar do Espaço Infantil 

O primeiro mês foi dedicado à adaptação das crianças. Num ambiente acolhedor e afetivo, 

promoveu-se o estabelecimento e fortalecimento de laços afetivos entre as crianças e os 

adultos, possibilitando uma adaptação favorável das novas crianças à instituição, bem como a 

readaptação das crianças que já a frequentavam no ano letivo anterior. Durante esse período, 

as educadoras realizaram entrevistas de diagnóstico com os pais das crianças, observaram as 

crianças, elaboraram os Programas de Acolhimento Iniciais, os Planos Individuais e os Projetos 

Pedagógicos de cada sala. 

7. Educação Pré-Escolar "Espaço Infantil"                               
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Inserido no Projeto Educativo 2012/2015 com o tema “Planeta Sustentável”, o Espaço Infantil 

planeou as atividades para o ano de 2015, de acordo com o subtema “ Animais do Zoo”. 

 

Realizaram-se atividades de expressão plástica, tais como grafismos com dedo, modelagem, 

recorte e colagem, digitinta, pintura com esponja, técnica dos salpicos, destaque das mãos e 

dedos, etc.; atividades de expressão motora, tais como jogos de obstáculos, jogos de encaixe, 

de locomoção e movimentação, de empilhamento, de equilíbrio, de posturas, jogos de mímica, 

rasgar e amachucar vários tipos de papel, manuseamento de formas geométricas, jogos ao ar 

livre, exercícios de coordenação e equilíbrio etc; atividades de expressão musical, tais como 

exploração de canções temáticas, danças, exploração de músicas infantis e clássicas, 

exploração de instrumentos musicais, brincadeiras com revistas centradas no som do papel, 

etc.); atividades de desenvolvimento cognitivo, tais como exploração de livros, registos e 

reconto do fim-de-semana, abordagem às cores, jogos com blocos lógicos, exploração de 

temas como as profissões, os transportes, o ambiente, os alimentos; atividades de expressão 

dramática, tais como dramatização de histórias com fantoches, conto de histórias, jogos 

simbólicos, visualização de filmes, entre outros. 

A Espaço Infantil ofereceu também algumas atividades extra, nomeadamente música, 

psicomotricidade, yoga para crianças,  dança criativa, karaté,  gymboree e inglês. 

 

Para além destas atividades, foram desenvolvidas algumas iniciativas direcionadas às crianças 

e à família: 

 Comemoração do Dia dos Reis - lanche convívio com desfile de coroas – Janeiro;  

 15ª Noite Mágica - "Super Heróis em Folia" - os pais e crianças da creche assistiram a 

uma pequena dramatização, onde o palhaço tipicamente carnavalesco, contracenou 

com alguns super heróis conhecidos das crianças como o Homem Aranha, a Doutora 

Brinquedos, a Princesa Sofia, o Panda, o Jake e a Minnie, convidando-os a ir a um baile 

de Carnaval com ele. A peça foi produzida e encenada pela equipa pedagógica da 

resposta social  - Fevereiro 

 Heróis da Fruta – participação no projeto heróis da fruta com realização de um hino 

alusivo à alimentação saudável - Fevereiro; 
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 Carnaval – participação no Desfile de Carnaval Infantil, organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé, na avenida José da Costa Mealha, com o tema “Loulé, cidade 

europeia do desporto”. Realizou-se também um Baile de Carnaval Infantil nas 

instalações do Espaço Infantil -  Fevereiro; 

 Feira de Chocolate - algumas salas da Creche Espaço Infantil visitaram a Feira do 

Chocolate, promovida pelo Mercado Municipal de Loulé. - 25 de Fevereiro; 

 

 Dia do Pai – atividade conjunta entre pais e filhos alusiva ao projeto pedagógico, que 

consistiu na plantação de um cereal em vaso decorado pelos participantes - Março; 

 

 Comemoração da Páscoa - Caça aos Ovos e  realização de um lanche convívio com 

degustação de folares convencionados pelas crianças - Março; 

 Visita à Quinta Pedagógica de Silves - onde as crianças foram veterinários por uma dia 

e conhecerem o ciclo do pão, tendo confecionado o mesmo - 3 de Março;   
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 Visita aos Bombeiros Municipais de Loulé - onde as crianças do pré-escolar tiveram 

contacto com os equipamentos utilizados pelos bombeiros e tomaram conhecimento 

sobre as suas funções - 17 de Março; 

 

 Dia da Mãe – visita das crianças e das mães à exploração "Dias de Aromas", onde os 

participantes realizaram uma visita às plantações, ficando a conhecer as suas 

características. Realização de um lanche convívio entre todos os participantes. - 4 de 

Maio; 
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 Ação de Sensibilização sobre Alimentação Saudável - a Nutricionista Raquel Moreno foi 

até ao Espaço Infantil falar de uma alimentação mais saudável para as crianças durante 

a sua Infância. - 11 de Maio;  

 

 Dia do Espaço Infantil sem carros - realização de uma caminhada com pais e filhos - 15 

de Maio; 

 

 Apresentação do livro "Coração Sem Cor" - a autora do livro deslocou-se ao Espaço 

Infantil para contar a sua história às nossas crianças - 19 de Maio; 
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 Participação da equipa pedagógica do Espaço Infantil no 7º ENPAR, Encontro de 

Partilhas de Práticas Educativas de Cidadania - 26 de Maio; 

 Passeio Final do Pré-Escolar - Visita ao Zoomarine - onde as crianças do pré-escolar 

assistiram aos espetáculos organizados pelo Zoomarine (golfinhos, leões marinhos, 

aves, etc)  - 28 de Maio; 

 

 Dia da Criança – pela manhã foi dramatizada pela equipa pedagógica a história "Uma 

corrida para a festa" dirigida a todas as crianças da creche. Após um almoço 

requintado o novo amigo da Zita, o Nelsezito apareceu para brincar e dançar com as 

crianças - 1 Junho; 

 

 Festa de Finalistas - decorreu no Cine Teatro Louletano, onde os pais das crianças 

foram os protagonistas de um momento cultural dramatizando três histórias 

tradicionais: "O Capuchinho Vermelho", "Os três porquinhos" e a "Cinderela". Seguiu-

se um momento onde pais e filhos puderam assistir a um pequeno filme recordando 

momentos das crianças desde bebés, terminando-se a cerimónia com a entrega dos 

diplomas aos Finalistas - 8 de Julho 



Relatório de Contas 2015   

Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174 

 
30 

 Festa Final do Ano Letivo – cada sala da creche Espaço Infantil apresentou vários 

temas alusivos ao projeto pedagógico - Hortinha dos Sabores - Anfiteatro António 

Aleixo - 16 de Julho; 

 17ª Noite Mágica "Vamos de Férias" - dramatização feita pela equipa educativa do 

Espaço Infantil de uma peça onde uma viagem de férias se torna imprevisível - 7 de 

Agosto; 

 Comemoração do Dia da Música - concerto infantil da Banda "Tic-Tac" nas instalações 

da creche - 1 de Outubro; 

 

 Comemoração do Dia dos Castelos - visita ao Castelo de Loulé - 7 de Outubro; 

 

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação - apresentação de receitas saudáveis e 

visualmente muito sugestivas pela mamã Rita às nossas crianças, seguindo-se 

momentos de confeção e degustação das mesmas - 16 de Outubro 
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 6º Aniversário do Espaço Infantil - organização de uma feira sobre alguns dos doces 

típicos algarvios que deram nome às salas da creche - 26 de Outubro; 

 

 Dia de São Martinho - conto e dramatização da história sobre a "Maria Castanha" 

produzida e encenada pelas auxiliares das salas. Durante o lanche as crianças puderam 

degustar castanhas quentinhas - 11 Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama - "A aranha delicada" foi o tema proposto em 2015 pela 

Associação Mundos de Vida - 20 Novembro; 

 18ª Noite Mágica "Afinal quem manda no Natal" - dramatização feita pela equipa 

técnica do Espaço Infantil sobre o natal - 4 de Dezembro; 

 Festa de Natal – representação pelos pais da história "À procura do menino Jesus"  e 

atuação do grupo de cordas "Sons do Aleixo" -  16 de Dezembro; 
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 Visita à Aldeia dos Sonhos  - 22 Dezembro; 

 

 Lanche de Natal - lanche convívio com visita do Pai Natal - 23 Dezembro;  

 Diversas visitas à biblioteca Municipal, ao Mercado Municipal e ao Parque Municipal 

de Loulé; 

 

 

 

O Gabinete de Inserção Profissional é um serviço que presta apoio a jovens e adultos 

desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego. 

Ao abrigo da Portaria nº 140/2015, de 20 de maio foi em Julho de 2015 celebrado contrato 

entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. e a Fundação António Aleixo para a 

prestação deste serviço. 

 

 

8. GIP                                          

Gabinete de Inserção Profissional 
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O GIP desenvolveu entre Agosto a Dezembro de 2015 as seguintes atividades: 

a) Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de 

emprego e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na 

formação - 402 desempregados abrangidos; 

b) Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora - 314 

desempregados; 

c) Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego - 86 encaminhamentos; 

d) Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (Divulgação de ofertas de emprego 

e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas) - 225 apresentações; 

e) Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego ou registo no Portal NetEmprego - 20 

inscrições. 

 

O GIP foi assegurado por um Animador / Técnico de emprego, prestando serviço nos seguintes 

horários e locais: 

2ª e 4ª feiras - Atendimento Centro Comunitário de Quarteira (10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00) 

3º e 5ª feiras - Atendimento Balcão Atendimento Quarteira IEFP (09h00 - 13h00 / 14h00 - 

17h00) 

6ª feira - Atendimento Loja do Munícipe de Almancil ((09h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00) 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a maximização dos recursos já existentes, foi criado pelo Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social um Programa de Emergência Alimentar, o qual se insere 

numa Rede Solidária de Cantinas Sociais, que permite assegurar às famílias que mais 

necessitam, o acesso a refeições diárias no sentido de garantir a todas as pessoas uma 

segunda refeição.  

Assim a Fundação António Aleixo tem um protocolo com o ISS para o fornecimento de 100 

refeições diárias a agregados familiares com comprovada carência socioeconómica, em 

8. Cantina Social 
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especial idosos com baixos rendimentos, famílias expostas ao fenómeno do desemprego, 

famílias com filhos a cargo, pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade em ingressar no 

mercado de trabalho, que não fossem apoiados pela instituição ou outras instituições/ serviços 

da comunidade ao nível de apoio alimentar.  

No total do ano de 2015 foram confecionadas e distribuídas para consumo no domicilio 30.887 

refeições a famílias de Quarteira e Loulé. Para o desenvolvimento desta atividade a instituição 

recorreu aos recursos materiais e humanos já existentes nas outras respostas. 

 

 

A Secção de Comunicação e Animação visou reforçar a componente interna de financiamento 

da instituição, através de campanhas de divulgação da instituição, de iniciativas de 

solidariedade, da prestação de serviços pagos pelos clientes, da produção e venda de bens e 

da dinamização de atividades culturais e recreativas. 

 

 Organização de festas de aniversário infantis – realização de festas de aniversário 

no polivalente do centro comunitário de Quarteira – 86 festas realizadas 

 

 

 Ações de promoção e divulgação da instituição 

o Divulgação de atividades realizadas nas redes sociais; 

o Atualização da Página WEB da instituição, divulgando e difundindo as 

atividades promovidas pela instituição; 

o Produção e difusão do Boletim Informativo “Geração Aleixo” com 

publicação das principais atividades desenvolvidas e a desenvolver 

9. Secção de Animação e Comunicação 
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futuramente pela instituição – distribuição via e-mail a todos os 

colaboradores, clientes e fornecedores; 

o Rota Social Loulé - visita às instalações do Centro Comunitário. 

 

 

 Atividades de animação  

Feira de Natal Quarteira – participação da instituição no dia 5 de Dezembro 

numa feira organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, através de 

participação no presépio vivo, na decoração efetuada pelas crianças com 

árvores de Natal, na dinamização de duas bancas com venda de bolos/doces e 

merchandising/produtos elaborados pelas crianças e ainda da participação do 

grupo de cordas, hip hop e ballet da instituição; 

 

 Campanhas de recolha 

Recolha de Géneros Alimentares/ Produtos diversos  

 no âmbito das campanhas de recolha de alimentos realizadas pelo 

Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, a instituição participou 

nos dias 30 e 31 de Maio e 28 e 29 de Novembro, através da 

organização da equipa de recolha nas superfícies comerciais- “Lidl” e 

“Pingo Doce” em Quarteira e ainda através da cedência de carrinhas 

para transporte dos produtos recolhidos - participaram nestas 

campanhas de recolha de alimentos cerca de 90 voluntários da 

instituição; 
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 recolha semanal de excedentes alimentares perecíveis junto de 

empresas locais - Pastelaria Doce Maria e Galp Vilamoura; 

 recolha quinzenal de "quebras" da Loja Continente de Quarteira - total 

de donativos em espécie recolhidos em 2015 -  2 682.87€. 

 

Campanha Papel por Alimentos - o Banco Alimentar Contra a Fome, através 

da campanha Papel por Alimentos, faz a doação de 100€ em alimentos por 

cada tonelada de papel recebido. A Fundação António Aleixo recolhe junto dos 

seus clientes, fornecedores e outros parceiros, aceitando jornais, revistas, 

folhetos, cadernos, fotocópias, etc;  

 

Campanha Tampinhas - em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome  a 

instituição recolhe tampinhas de plástico, contribuindo assim para a entrega 

de cadeiras de rodas a instituições de solidariedade social. Este ano a 

instituição associou-se também à Causa Simão, recolhendo tampinhas para 

este menino residente no concelho de Loulé. 

 

Campanha de Recolha de Material Ortopédico e Ajudas Técnicas – recolha de 

material para ceder temporária e gratuitamente a famílias que apresentem 

per capita igual ou inferior ao IAS; 

 

Campanhas de Recolha de Roupas em 2ª mão  

 

Dia Nacional do Pijama - no dia 20 de Novembro, comemorou-se o Dia 

Nacional do Pijama e a FAA marcou esta campanha solidária de forma bem 

efusiva e criativa. Todas as crianças e colaboradores das creches Espaço 

Infantil - Loulé e “Os Meninos do Aleixo”, - Quarteira, bem como as salas de 

Animação Infantil, vestiram o seu pijama a rigor para comemorar esta data. 

Através do mealheiro entregue a todas as crianças, a FAA angariou cerca de 

1406,00€ para esta causa solidária; 

 

 Campanhas Solidárias Promovidas por Terceiros 
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o 4ª Edição do Troféu Ricardo Santos com verbas a reverter para a FAA – 

Oceânico Victoria Golf Course - Vilamoura - angariação de  €13.286  -  8 de 

Agosto; 

o Evento da Fundação Steven Gerrard realizado em 10 de Junho  e entregue 

à Fundação em Dezembro de 2015 - €10 821.93; 

o Fidelidade Mundial - oferta de 20 cabazes de Natal pela seguradora para 

doação a famílias carenciadas - Dezembro; 

o Tertúlia Solidaria de Natal - Delegação de Loulé da Ordem dos Advogados 

- 17 de Dezembro - angariação de roupa de criança; 

o Aníbal Madeira & Irmão S.A. - Donativo atribuído à Fundação no valor de 

€2000.00 para a aquisição de 2 camas articuladas elétricas para o Banco 

de Ajudas Técnicas do Centro Comunitário; 

o Associação Reagir com sede na Suíça - entrega de donativo de €250.00 e 

cama articulada elétrica em 2ª mão para utente do Serviço de Apoio 

Domiciliário; 

 

 

 Venda de Merchandising da Abelha Zita 

 Com a mascote da Fundação António Aleixo, divulgou-se a imagem da instituição junto 

 do público infantil e angariaram-se fundos através da venda de artigos com a imagem 

 da mascote Abelha Zita.  

 

 Marketing Interno 

o Convívio de Reis - jantar convívio entre colaboradores da FAA, realizado 

no Centro autárquico de Quarteira, que contou com a apresentação do 

Grupo de Janeiras dinamizado pelos funcionários - 6 Janeiro 
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o Carnaval de Loulé - pelo quarto ano consecutivo, um grupo de 40 

colaboradores da FAA, juntamente com amigos e familiares, participou no 

Corso de Carnaval de Loulé promovido pela Câmara Municipal de Loulé 

nos dias 14,15 e 17 de Fevereiro, através de um grupo de dança e um 

carro alegórico.  

 

 

 

 

 

 

10. COMEMORAÇÕES 20º 
ANIVERSÁRIO DA FAA   
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 Convívio Institucional  - 01 de Maio - pinhal da praia do Cavalo Preto - Quarteira, 

dirigido a  colaboradores, familiares, amigos e administradores da Instituição

 

 Espetáculo “Já Dizia o Poeta Aleixo…”  - 8 de Maio - Mercado Municipal de Loulé - 

intervenção do historiador João Romero Chagas Aleixo, acerca da vida e obra do 

Patrono António Aleixo, apresentação de curtas metragens da autoria de João Espada, 

homenageando a obra poética do poeta popular, declamação de alguns trabalhos 

poéticos do autor, pelo ator "Tâpé" e momento musical com o músico Luís Galrito e 

seus convidados 
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 Tertúlia  “António Aleixo um Livre Pensador”  - 13 de Maio - Café Calcinha- Loulé, 

tertúlia dedicada ao poeta popular que contou com o conhecimento histórico e 

bibliográfico do Eng. Luís Guerreiro, bem como à declamação poética a cargo de 

algumas personalidades locais dedicadas à cultura e poesia, como António Clareza, 

Manuela Teiga e Tâpé 

 

 

 Tarde Mágica - 16 de Maio - Cine Teatro Louletano - Dramatizações pela equipa 

pedagógica da Fundação António Aleixo contando também com as atuações do Grupo 

de Ballet e de Dança Contemporânea "Arabesque", o Grupo de Hip-hop, o Grupo de 

precursão, o Coro Juvenil e o Grupo de Cordas e da mascote abelha ZITA! 
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 20 Anos Solidários  - 17 de Maio - Exposição Fotográfica - Centro Comunitário de 

Quarteira - A sessão inaugural contou com dois momentos culturais: a Universidade 

Sénior de Loulé apresentou a peça encenada por José Teiga, "Florbelas Espantam" e o 

Grupo Coral da Associação Amigos do Alentejo, sob direção de Salete Abreu, 

presenteou o público com algumas músicas tradicionais portuguesas. A direção da 

instituição procedeu ao descerramento de uma obra de arte de autoria de João 

Espada, alusiva ao patrono da fundação, que passou a embelezar a entrada do edifício 

do centro comunitário 

 

 

 “Fado Aleixo”  - 22 de Maio - Centro Comunitário de Quarteira - noite de fado de 

tributo a António Aleixo. Espetáculo da autoria de Afonso Dias, contou com a 

participação de Teresa da Silva 
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 Zumba Solidário  - 24 de Maio - calçadão nascente de Quarteira - contou com a 

participação das instrutoras Ana Leal, Bela Pereira, Elena Maria, Helena Silva, Sónia 

Bessa, Sónia Melo, Tanya Vilaça e Telma Madeira. Os bens alimentares angariados 

foram entregues a famílias carenciadas da freguesia de Quarteira.  

 

 

 Jantar Comemorativo do 20º Aniversário - 29 de Maio - Crowne Plaza Hotel, em 

Vilamoura - momento cultural pelo ator Vítor de Sousa, que declamou poesia de 

António Aleixo ao som do acordeão 

 

 

 

 1º Festival da Zita  - 30 de Maio - Parque Municipal em Loulé- festival infantil dirigido 

ao público em geral, onde os participantes puderam usufruir de workshops de Hip-

Hop, Sensibilidade Musical, Zumba Kids, Percussão, Culinária, Histórias com Toque, 

Ginástica , Body Combat, pinturas faciais, modelagem de balões e insufláveis. Os 

visitantes puderam ainda adquirir os produtos disponíveis nas diferentes barraquinhas 

com doces, salgados, artigos artesanais e artigos de imagem da “Zita”. 
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 Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres - Quarteira; 

 Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco - Loulé; 

 Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita- Loulé; 

 Agrupamento de Escolas António de Sousa Agostinho - Almancil; 

 Agrupamento de Escolas D. Dinis - Quarteira; 

 Aquashow; 

 Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé; 

 Associação de Solidariedade com as Crianças Carenciadas do Algarve; 

 Associação DOINA; 

 Associação Existir; 

 Associação para o Planeamento da Família; 

 Associação Poeta Aleixo; 

 Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen; 

 Câmara Municipal de Loulé;  

 Casa da Cultura de Loulé; 

 Casa da Primeira Infância; 

 Centro Comunitário de Salir; 

 Centro de Animação e Apoio Comunitário de Alte; 

 Centro de Saúde de Loulé; 

 Centro Paroquial e Social de Loulé; 

 Clube Juventude Campinense; 

 Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em risco do Município de Loulé; 

 Competir - Formação e Serviços; 

 Destacar Imagem - Clinica Dentária; 

 Escola Profissional de Faro; 

 Escola Secundária de Loulé; 

 Escola Profissional Dr. Cândido Guerreiro - Alte; 

 Graal; 

 Hospital Distrital (Central) de Faro; 

 Inframoura; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Loulé; 

11. PARCERIAS   
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 Instituto de Reinserção Social; 

 Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 

 Instituto Português da Juventude; 

 Instituto Universitário D. Afonso III; 

 Intervenção Precoce na Infância - Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares - Direção de Serviços da Região do Algarve;  

 Junta de Freguesia de Quarteira; 

 Junta de Freguesia de S. Clemente; 

 Junta de Freguesia de S. Sebastião; 

 Loulé Concelho Global – Empresa Municipal; 

 Louletano Desportos Clube; 

 Médicos Particulares; 

 Óptica Joia;  

 ÓptiLoulé; 

 Pastelaria Duo Doce - Quarteira; 

 Rotary Clube de Loulé; 

 Rotary Internacional de Almancil; 

 Rugby Clube de Loulé; 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; 

 Universidade do Algarve; 

 Valor por Medida. 

 


