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Relatório de Atividades 2016

1. Acompanhamento Social

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 24 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

2. Centro Comunitário de Quarteira

O Centro Comunitário António Aleixo, equipamento de apoio à comunidade de Quarteira,
desenvolveu no ano de 2016 as seguintes atividades:

Informação /Atendimento/ Acolhimento
Com esta iniciativa pretendeu-se promover socialmente a comunidade através de :
Acompanhamento Psicológico -29 clientes mensais;
Articulação e/ou encaminhamento para equipamentos e serviços e prestação de
informações/ orientações relativas a recursos existentes, direitos e esclarecimento de
dúvidas – 150 clientes;
Satisfação de necessidades básicas – balneários, banco de 1ª infância, banco de roupa
e banco alimentar – 250 clientes
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No total foram apoiadas cerca de 287 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/terça/quarta e quinta-feira das 14h às 16h30.




Desenvolvimento cognitivo

Body Company
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Foram ainda realizados passeios, dinamizadas ações inter-geracionais com as crianças das salas
de creche e pré-escolar do Centro Comunitário António Aleixo e promovidos encontros
interinstitucionais, entre os quais destacamos:



Comemoração do Dia de Reis - Atividade inter-geracional com as crianças das salas de
creche e pré-escolar – 06 de Janeiro



Baile de Carnaval da Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT) – 04 Fevereiro



Passeio convívio ao Festival do Chocolate – Loulé – 18 de Fevereiro
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Comemoração do Dia da Mulher – Baile de Acordeão no Centro Comunitário com
convidados do Cantinho da Amizade – 09 de Março



Convívio Intergeracional com crianças das salas de pré-escolar – Concurso de Folares –
16 de Março



Participação no Baile da Pinha dinamizado pela ASCTor – 17 de Março
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Passeio convívio a Loulé – Igreja de São Francisco, oração à Mãe Soberana – 06 de
Abril



Convívio Inter-geracional com turma do10ºano da Escola Dr.ª Laura Ayres Projeto de
Voluntariado – de 27 de Abril até 15 de Junho



Comemoração do Dia da Mãe – Confeção de biscoitos para as crianças das salas de
creche e pré-escolar oferecerem às suas mães.



Comemoração do Dia da Criança, decoração de t-shirts para as crianças das salas de
creche e pré-escolar e lanche convívio – 01de Junho
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Participação no desfile de chapéus de bruxa no âmbito da comemoração do
Halloween. Convívio inter-geracional com crianças das salas de pré-escolar.



Participação em ação de sensibilização “A Importância de um Animal de Estimação”



Visita a um “Centro de Estética Canina”



Comemoração do Dia de S. Martinho – Confeção de biscoitos e compotas para lanche
convívio com crianças das salas de pré-escolar - 11 de Novembro



Festa de Natal - elaboração e entrega de presentes às crianças da creche e pré-escolar17 de Dezembro
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Atividades de Férias Sénior
Durante o mês de Junho realizaram-se atividades de férias para 20 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:

Passeio à Ilha da Armona – 09 de Junho

Passeio convívio com grupo do Envelhecimento Ativo ao Espelho de Água de Ameixial
– 15 de Junho

Participação no Baile de São João dinamizado pela ASCTor – 24 de Junho
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Atividades de férias para crianças
As atividades de férias decorreram nas férias escolares de Verão – 4 de Julho a 1 de Setembro
- e destinaram-se a crianças a frequentar o 1º ciclo, residentes ou filhos de trabalhadores na
freguesia de Quarteira.
Nesta ação participaram 25 crianças e pretendeu-se contribuir para a ocupação dos tempos
livres, consoante as necessidades efetivas dos pais.

No ano de 2016 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, sessões de culinária, atividades ligadas à saúde e higiene pessoal
e jogos de mesa, aulas de Inglês, aulas de Yoga, aulas de hip hop e aulas de língua Gestual
Portuguesa, Aula de Jiu-Jutsu, entre outras.

- Atividades de exterior – Jogos desportivos, passeio à Ilha do Farol, Armona, Ameixial, 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) e Museu de
ciência Viva; passeios de TucTuc, passeios à Marina de Vilamoura, Aquashow e KrazyWorld;
Workshop de artes circenses, Aulas de Surf (Associação Dinâmika), Rugbytouch e Gincana no
Jardim da Alameda em Faro; Chef´s por um dia ( deslocação a uma pizaria em Almancil onde
confecionaram as suas próprias Pizzas) ; visita ao centro equestre "Os Lusitanos" e à lota de
Quarteira.
Esta ação contou com um Educador Social e um Animador, com o apoio de 53 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 2016 - Participação com grupo coral no Encontro de Janeiras no Cine Teatro
Louletano - 9 de Janeiro

Carnaval - participação no Corso de Carnaval de Quarteira com Carro Alegórico – 6,7 e
9 de Fevereiro;

Marchas Populares de Quarteira – 12, 23 e 28 de Junho - participação com grupo de
60 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.
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Semana do Polvo - no âmbito da semana do polvo promovida pela Associação de
Empresários de Quarteira, Junta de Freguesia de Quarteira e Associação Armalgarve
Polvo a FAA contribuiu com a escultura de um polvo elaborada com materiais
recicláveis para a exposição patente na Rua Vasco da Gama entre 10 e 17 de
Setembro. Esta iniciativa pretendeu promover o polvo enquanto iguaria de excelência.

Apresentação do Livro Coração sem cor – sem diferenças da autora Susana Jorge – 14
Novembro

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

11

Relatório de Atividades 2016

Halloween – concurso e exposição de abóboras e participação na Feira de Halloween,
promovida pela Junta de Freguesia de Quarteira
Comemoração do 17º aniversário do Centro Comunitário – 11 de Dezembro

Dia Nacional do Pijama – 21 de Novembro
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Animação Desportiva/ Escola de Artes Raízes
Ballet Clássico e Dança Contemporânea – 22 clientes mensais;
Cordas – 27 clientes mensais;
Hip Hop – 26 clientes

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 -22
clientes mensais da comunidade;
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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;

Serviço de Refeições- serviço de refeições a preço de custo – em média 22 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;
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Formação
- Preparação para o parto - nos dias 10 de Março e 2 de Junho, a FAA, em parceria
com o Centro de Saúde de Quarteira, promoveu duas ações de preparação para o
parto, intituladas de "Vivências Psicológicas na Gravidez", com a duração de duas
horas. A ação foi ministrada pela psicóloga Silvia Tomáz e teve como objetivo que os
futuros pais reconhecessem as vivências psicológicas ligadas às fases físicas da
gravidez, bem como reconhecessem a importância da parentalidade como fator de
mudança.
- Voz..,. ouça a minha, cuide da sua! - no dia 18 de Abril a FAA promoveu uma
formação sobre a voz direcionada aos seus colaboradores, com a duração de 1 hora e
30 minutos. Esta ação foi ministrada pela Terapeuta da Fala Maria Luis Santos e teve
como principal objetivo conhecer e aplicar estratégias de bom uso e higiene vocal.

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);
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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 )

3. Educação Pré-Escolar Quarteira

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
2016, 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, zumba, 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);
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 1 Cozinheiro (comum a outras respostas sociais);
 2 Ajudantes de Cozinha (comuns a outras respostas sociais);
 4 Auxiliares de Ação Educativa;
 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).

4. Creche “Os Meninos do Aleixo”

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 2016,
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:
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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 1 Diretor Técnico;
 4 Educadores de Infância;
 9 Ajudantes de Ação Educativa;
 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 2015-2017 é o “Património Material e Imaterial
do Concelho de Loulé”, tendo sido escolhida como sub-temática para o ano letivo 2015/2016
“A arte de saber e bem fazer”. A escolha deste tema teve como principal propósito,
potencializar o desenvolvimento global da criança, proporcionando-lhe diferentes formas de
conhecimento assim como a possibilidade de desenvolver a sua sensibilidade para a
importância da preservação e valorização do património. Com este projeto, cada criança e o
grupo pôde assumir a importância de preservar a “sua…nossa” herança cultural, tão
importante na construção da sua identidade e personalidade, através da descoberta,
exploração e investigação dos saberes de outrora, os modos de fazer, as profissões, artes e
ofícios, as formas de expressões, lendas, celebrações, festas e danças populares, músicas,
costumes e outras tradições.

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;
Exploração de poesias, rimas e canções;
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174
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Elaboração de trabalhos alusivos às várias datas festivas.

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;

Carnaval: participação no Desfile Infantil de Quarteira com o Tema Era uma Vez a
Casinha de Chocolate- Fevereiro;

Comemoração da Páscoa – caça aos ovos, construção de presentes pascais e concurso
de folares confecionados pelas famílias. Foi ainda decorado um coelho em 3D para o
mercadinho de Páscoa da Junta de Freguesia de Quarteira- Março;

Dia do Pai – "Fim de Tarde com o Papá” - Teatro dinamizado pela equipa pedagógica
subordinado ao tema “Uma noite com o meu papá” e exposição de retratos
elaborados pelas crianças seguido de visualização de vídeo com mensagens das
crianças - 28 Março:
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Semana das Ciências – Apalpário e experiências dinamizadas pelo Centro de Ciência
Viva de Faro – 15 a 22 de Abril;

Dia da Dança – No dia 29 de Abril, as professoras Bela Pereira, Tânia Rodrigues e
Sandrine Tavares dinamizaram workshops de Zumba, Dança Criativa e Hip-hop para
todas as crianças da FAA

Dia da Mãe – Num ambiente bem campestre, trouxemos até nós profissionais e
amantes de crochê, olaria, palma e doçaria regional. Acompanhadas e ajudadas pelas,
as mamãs puderam decorar um presentinho ou confecionar um doce. – 2 de Maio
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Feira de Saúde Infantil - as crianças das salas de educação pré-escolar participaram no
dia 4 de Maio na Feira de Saúde Infantil que se realizou na Cerca do Convento - Loulé,
iniciativa promovida pelo Centro de Saúde de Loulé.

Participação no Projeto Nature Week – decoração de um camaleão em 3D para a
exposição que decorreu no âmbito da Inauguração do Passeio das Dunas, em
colaboração com a Junta de Freguesia de Quarteira – 12 Maio

Projeto Dr. Risadas - O projeto Dr. Risadas promovido pela Mundo a Sorrir e pela ONG
Entreajuda atua nas vertentes preventiva e clínica, promovendo hábitos de vida
saudáveis, com o devido acompanhamento médico-dentário, a crianças entre os 3 e os
16 anos, pertencentes a Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o
objetivo de melhorar a saúde oral. Neste âmbito foi realizado nos dias 23 de Maio e
14 de Novembro um rastreio às crianças das salas de educação pré-escolar. As crianças
que apresentaram cáries foram sinalizadas para receber cheques dentista.

Dia da Criança – 1 de Junho – As crianças começaram o dia a assistir a um mini
concerto com os artistas Ricardo Silva, Ricardo Martins, Luís Trindade e Ana Newton.
Em seguida foram cozinheiros por um dia, participando na confeção do seu almoço
através da iniciativa Masterchef Kids. No período da tarde a associação Satori trouxe a
todas as crianças a apresentação de uma peça de teatro infantil baseada na história
“João e o Pé de Feijão”.
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Hora do Conto com Lígia Boldori apresentação do Livro " O Misterioso roubo dos
dentões "- 21 de Julho

Dia dos Avós - piquenique entre avós e netos - 26 de Julho;
Festa Final de Ano – Festa Medieval dos Aleixo - 29 de Julho
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"O verão na Fundação é Fixe": brincadeira na água, insuflável, piquenique, pinturas
faciais, comemoração do Dia do Chocolate e lanche convívio final - Agosto;

Dia da Alimentação – Worl Food Day – Workshop promovido pela equipa de
pasteleiros do Hotel Conrad- 16 de Outubro
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Hallowen – Desfile de Chapéus de Bruxa, Concurso de Aboboras assustadoras, lanche
com acepipes preparados pelas crianças – Outubro;
S. Martinho – Feira de S. Martinho, almoço Convívio e Danças de Roda e Canções de
Antigamente - Novembro;

Dia Nacional do Pijama – Corrida de Almofadas, Teatro da Fada dos Dentes pelas
auxiliares das salas de creche e pré escolar e Manequim Challenge- Novembro;
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Comemorações Natalícias – Exposição de trabalhos alusivos à época, realizados pelas
crianças das respostas sociais de Creche e Pré-escolar e construção de árvores de natal
com material reciclado. Visita das crianças do Pré Escolar à Natalância –Zoo de Lagos.
Realização de festas de Natal com a participação dos pais na dinamização de teatro
infantil e do Grupo de Cordas – Sons do Aleixo- Dezembro.

Formação
Foram realizadas as seguintes ações de sensibilização/ cursos de formação:
Doenças Infantis na Infância – Medica Marisol Anselmo - Janeiro
Primeiros Socorros Pediátricos – Enfermeira Sara Inácio e Enfermeira Sónia Camilo –
Março

5. Serviço de Apoio Domiciliário

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 36 clientes.

Foram prestados os seguintes serviços: alimentação (29 clientes), higiene pessoal (27 clientes),
higiene habitacional (22 clientes), tratamento de roupa (22 clientes) e outros serviços, (33
clientes), tendo como área de abrangência as freguesias de Quarteira e S. Sebastião de Loulé.
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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;
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6. Creche “Espaço Infantil”
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 2016,
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 2016 com um quadro de pessoal constituído por:

✓ 1 Diretor Técnico
✓ 7 Educadores de Infância;
✓ 18 Ajudantes de Ação Educativa;
✓ 1 Administrativo;
✓ 1 Cozinheiro;
✓ 1 Ajudante de Cozinha;
✓ 3 Auxiliar de Serviços Gerais ;
✓ 4 Monitores em regime de avença.
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7. Educação Pré-Escolar "Espaço Infantil"
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 2016,
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 e dança criativa.

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.
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Inserido no Projeto Educativo 2016/2017 com o tema “O Património Material e Imaterial do
Concelho de Loulé”, o Espaço Infantil planeou as atividades para o ano de 2016, de acordo
com o subtema “A Arte de bem-fazer e Saber”.

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 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 e as restantes
crianças cantaram as Janeiras para os amigos que frequentam os berçários da
instituição – Janeiro;

●

Carnaval – participação no Desfile de Carnaval Infantil, organizado pela Câmara
Municipal de Loulé, na avenida José da Costa Mealha, com o tema “Pirataria”.
Realizou-se também um Baile de Carnaval Infantil nas instalações do Espaço Infantil Fevereiro;
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●
●

Feira de Chocolate - algumas salas da Creche Espaço Infantil visitaram a Feira do
Chocolate, promovida pelo Mercado Municipal de Loulé, onde puderam degustar as
iguarias presentes no certame - 18 de Fevereiro;

●

Visita ao Pólo Museológico dos Frutos Secos de Loulé - as crianças do pré-escolar
visitar o Pólo Museológico dos Frutos Secos de Loulé onde ouviram a Lenda das
Amendoeiras em Flor, simularam a apanha da alfarroba e da amêndoa, utilizando
objetos característicos e explorando as máquinas para o tratamento das mesmas - 01
de março;

●

Ação de Sensibilização sobre “Primeiros Socorros Pediátricos” - esta atividade foi
direcionada aos pais das nossas crianças, que aderiram com entusiasmo - 04 de março;

●

Páscoa - Vamos fazer um folar - a equipa do Espaço Infantil convidou a “Loulé Doce” a
confecionar um Mega Folar tradicional nas instalações da instituição. As crianças
assistiram e algumas participaram na sua confeção, mais tarde puderam provar o
Mega Folar durante o lanche - 18 de março;

●

Visita ao Museu do Traje em S. Brás - a sala do pré-escolar visitou o Museu do Traje,
onde as nossas crianças puderam conhecer alguns trajes tradicionais do Algarve das
diferentes classes sociais. Visionaram, também um documentário sobre o ciclo da
cortiça - 29 de março;

●

Feira da Primavera -esta atividade realizou-se, nas instalações do Espaço Infantil, onde
grandes artesãos do concelho de Loulé representaram as suas artes. As nossas crianças
puderam assistir à criação dos trabalhos em vime do Sr. José Amendoeira, das bonecas
de pano da Sra. Filipa Sousa, dos brinquedos de madeira do Projeto da Torre, dos
trabalhos em palma e de barro do Sr. Xavier - 01 de abril;
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●

Semana da Ciência - durante uma semana decorreram muitas experiências científicas
realizadas em cada sala, para além disso as crianças contaram com a presença diária
do Apalpário do Centro de Ciência Viva de Faro. No final da semana alguns animadores
deste centro de ciência deslocaram-se ao Espaço Infantil para fazer mais experiências de 18 a 22 de abril;

●

19ª Noite Mágica - utilizando alguns elementos que caracterizam o 25 de Abril e a
partir desta história que viria a mudar o país, a equipa pedagógica tentou transmitir às
crianças o sentido de liberdade e o respeito pelos outros - 22 de abril;

●

Dia Mundial da Dança - para festejar este dia as professoras Bela Pereira, Sandrine
Tavares e Tânia Rodrigues ensinaram às nossas crianças alguns passos e movimentos
de Zumba, Hip-Hop e Dança Criativa, respetivamente - 29 de abril;

●

Visita ao Centro de Saúde das Brincadeiras - as crianças do pré-escolar foram visitar o
Centro de Saúde das Brincadeiras, e cada uma levou o seu boneco preferido e o
"cartão de cidadão" do mesmo. Esta atividade foi uma iniciativa da Câmara Municipal
de Loulé que teve como principal objetivo desmistificar, através da brincadeira, alguns
receios típicos destas idades sobre os profissionais de saúde e os seus tratamentos - 04
de maio;

●

Dia Internacional da Família - para comemorar este dia, o Espaço Infantil reuniu, no
Parque municipal mais de 70 para um piquenique. Reservámos para as nossas famílias
momentos de lazer, de relaxe, de diversão e aventura, com a criação de seis estações:
a Família Zumbástica (onde os pais e filhos mostraram os seus dotes de dança com a
instrutora Leonor Piedade), a "Família Aventura" (onde as famílias arriscaram num
percurso de slide), a estação "Querido mudei a minha família" (aqui as crianças deram
asas à sua imaginação e mostraram as suas habilidades na realização de penteados e
maquilhagem aos pais), a "Família Tradicional" (onde pais e filhos brincaram aos jogos
tradicionais), a "Família Zen" (onde pais e filhos participaram na sessão de Yoga
dinamizada pela instrutora Helena Silva) e por último a estação da "Família Miminho"
(onde a instrutora de massagem Ana Brito dinamizou vários exercícios que permitiram
momentos de partilha e de grande ternura entre pais e filhos) - 15 de maio
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●

Dia da Criança – as crianças do Espaço Infantil assistiram à peça de teatro "João Pé de
Feijão" dinamizada pela Associação Satori no Anfiteatro do Parque Municipal. Para
sinalizar este dia, comeram pizza no relvado do parque e o dia culminou com muitas
brincadeiras, jogos e danças - 1 junho;

●

Passeio Final do Pré-Escolar - Visita à Quinta Pedagógica - as crianças do pré-escolar
fizeram o seu Passeio Final à Quinta Pedagógica de Tavira, onde no meio de muita
brincadeira conheceram o ciclo do pão, alimentaram os animais da quinta, cuidaram
dos produtos hortícolas lá semeados e exploraram toda a quinta - 22 de junho;

●

20ª Noite Mágica - os colaboradores do Espaço Infantil, através da atuação de uma
peça de teatro improvisada tentaram passar a alegria e a diversão tão caraterísticas
dos Santos Populares e uma quadra tão intensamente vivida na instituição. Os santos
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populares estiveram presentes assim como as varinas e as personagens típicas de um
arraial - 24 de junho;

●

Festa de Finalistas - decorreu no Cine Teatro Louletano, onde os pais das crianças
foram os protagonistas de um momento cultural dramatizando uma história. 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 - 06 de julho;



Festa Final do Ano Letivo – no Anfiteatro António Aleixo, todas as crianças do Espaço
Infantil realizaram a sua festa final de ano letivo e representaram nela, através de
trajes, canções ou danças, determinadas tradições que fazem parte da cultura do
concelho - 22 de julho
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Dia dos Avós - os avós das crianças foram convidados a passar a tarde com os seus
netos no Espaço Infantil, onde puderam lanchar, brincar, contar história, jogar e acima
de tudo trocar sorrisos e gargalhadas com os seus netos - 26 de julho



Exposição "O Concelho aos olhos dos nossos pequenos" - Esta exposição esteve
patente na Biblioteca Municipal Sofia de Mello Breyner de 01 a 12 de agosto e reuniu
registos fotográficos e alguns dos trabalhos realizados pelas crianças do Espaço Infantil
durante o ano letivo 2015/2016, que retrataram o tema do projeto educativo
"Património Material e Imaterial do Concelho de Loulé".
Na inauguração da exposição foi apresentado um documentário com o título do
projeto do Espaço Infantil "A Arte de bem fazer e saber", contando ainda com a
presença de convidados que dinamizaram alguns workshops (empreita, doce de
amêndoa e figos cheios) e ainda com a atuação do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil
de Loulé.
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●

Comemoração do Dia do Animal - com a colaboração da GNR as crianças do Espaço
Infantil receberam a visita de dois cavalos, os militares falaram sobre a importância do
respeito e da atenção que devemos ter com os animais. Todas as crianças foram
convidadas a montar os cavalos e fazer um pequeno percurso, a grande maioria
aceitou o desafio - 04 de outubro

●

7º Aniversário do Espaço Infantil - nesta data especial para o espaço Infantil
convidámos todos os pais a tirarem fotografias com os seus filhos e organizámos um
lanche convívio para as nossas crianças - 26 de Outubro;

●

21ª Noite Mágica - abordando o tema do Halloween, a equipa educativa do Espaço
Infantil dramatizou uma história adaptada da bruxa Mimi em que um gato se
transformou em várias cores consoante os seus sentimentos - 28 de outubro;
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●

Halloween - as crianças do Espaço Infantil vestiram-se a rigor para assistirem à peça
dramatizada pelas auxiliares de educação - 31 de outubro;

●

Apresentação do Livro "Coração Sem Cor- Sem Diferenças" - a escritora Susana Jorge
deslocou-se ao Espaço Infantil para apresentar o seu novo livro intitulado Coração Sem
Cor- Sem Diferenças - 8 de novembro;

●

Feira de São Martinho - esta pequena feira decorreu nas instalações do Espaço Infantil,
e tinha à venda produtos artesanais e alimentares alusivos ao S. Martinho - 11
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Novembro;

●

Visita à Biblioteca Municipal - as crianças do pré-escolar deslocaram-se à Biblioteca
Municipal de Loulé para assistir a 3 histórias dramatizadas pela associação cultural
“Bica Teatro”, intituladas de “O Pinto Pintão”, “Os dois velhos” e “A Cabacinha” - 11
de novembro

●

Dia Nacional do Pijama - "A Fada Partiu a Asa" foi o tema proposto em 2016 pela
Associação Mundos de Vida - 20 Novembro;

●

Encontro de Pais Natal - as crianças das salas dos 2 anos e da sala da Pré do Espaço
Infantil juntaram-se às mais de 2000 crianças das escolas do concelho de Loulé e
construíram uma alegre mancha vermelha de Pais Natal que foram inaugurar a Aldeia
Natal - 02 de dezembro;
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●

Festa de Natal – representação pelos pais da história "A melhor prenda de Natal" e o
Pai Natal distribuiu uma prenda para cada criança do Espaço Infantil -

14 de

Dezembro;

●

Visita ao Fórum - as crianças do pré-escolar passaram o dia no Fórum Algarve e o
programa inclui uma visita ao Pai Natal, o almoço numa pizaria e assistir ao filme
Vaiana no cinema - 19 de dezembro

●

Miniconcerto de Natal - A Banda Tic Tac atuou para as crianças do Espaço Infantil,
apresentando temas natalícios - 22 de dezembro;

●

Visita à Aldeia dos Sonhos - 22 Dezembro;

●

Diversas visitas à biblioteca Municipal, ao Mercado Municipal e ao Parque Municipal
de Loulé;
Av. José da Costa Mealha, nº 14 · 8100-501 Loulé · Tel. 289 425 174

38

Relatório de Atividades 2016

8. GIP
Gabinete de Inserção Profissional
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.

O GIP desenvolveu entre Janeiro a Dezembro de 2016 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 – 855 desempregados abrangidos;
b) Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora – 534
desempregados;
c) Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego - 444 encaminhamentos;
d) Receção e registo de ofertas de emprego – 19 registos;
e) Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (Divulgação de ofertas de emprego
f) colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas) - 830 apresentações;
g) Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego ou registo no Portal Net Emprego - 398
inscrições;
h) Visitas e contactos a entidades no concelho – 40 visitas/contactos;
i) – Outras atividades de Divulgação/Encaminhamento CQEP – 48 atividades.

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)

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

39

Relatório de Atividades 2016

9. Cantina Social

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
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 2016 foram confecionadas e distribuídas para consumo no domicilio 30 521
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.
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10. Secção de Animação e Comunicação
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.

Estabelecimento de Protocolos/Parcerias
o

A 5 de janeiro, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Loulé, a Fundação António Aleixo e a Universidade Nova de
Lisboa/ Faculdade de Ciência e Tecnologia, o qual tem como objetivos:
a) colaborar no âmbito do estudo da Paleontologia e da Geologia e na
defesa do Património paleontológico e geológico do Concelho de Loulé,
b) participar, como parceiros, em projetos de investigação científica, bem
como na exploração e divulgação dos seus resultados.

o

A 16 de Novembro, a Fundação António Aleixo celebrou a assinatura
protocolar de parceria com outra instituição social e cultural, de grande
mérito do concelho de Loulé - Fundação Manuel Viegas Guerreiro. O
objetivo primordial deste protocolo institucional prendeu-se com a
intenção de desenvolver a inventariação, estudo e divulgação da obra do
poeta António Aleixo.
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Organização de festas de aniversário infantis – realização de festas de aniversário
no polivalente do centro comunitário de Quarteira – 74 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
futuramente pela instituição – distribuição via e-mail a todos os
colaboradores, clientes e fornecedores;
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Atividades de animação
Noite de Halloween – participação na iniciativa organizada pela Junta de
Freguesia de Quarteira, com exposição de trabalhos realizados pelas crianças
do pré escolar e creche de Quarteira e animação infantil com pinturas faciais.

Feira de Natal Quarteira – participação da instituição no dia 2 de Dezembro
numa feira organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, através de
decoração de árvore de Natal realizada pelas crianças, na dinamização de uma
banca com venda de bolos/doces, pinturas faciais e ainda da participação do
grupo de cordas Sons do Aleixo e grupo Arabesque.
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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 28 e 29 de Maio e 3 e 4 de Dezembro, através da organização
da equipa de recolha nas superfícies comerciais- “Lidl”, “Pingo Doce” e
“Continente” em Quarteira e ainda através da cedência de carrinhas
para transporte dos produtos recolhidos - participaram nestas
campanhas de recolha de alimentos cerca de 72 voluntários da
instituição;



recolha semanal de "quebras" da Loja Continente de Quarteira - total
de donativos em espécie recolhidos em 2016 - 8496,97€;



Feirinha Social – realizaram-se nos dias 7 de Abril e e 06 de Dezembro,
feiras no Centro Comunitário António Aleixo, com o objetivo de
angariar fundos para reforçar os cabazes alimentares que foram
distribuídos mensalmente.

Feirinhas de Primavera - com vista à angariação de fundos para a realização
de uma visita de estudo ao Zoomarine, a FAA participou nos dias 30 de Março,
27 de Abril e 25 de Maio no Mercado da Fruta de Quarteira, com a venda de
bolos confecionados pelos pais das crianças das salas de Educação Pré-escolar.

Campanha Papel por Alimentos - o Banco Alimentar Contra a Fome, através
da campanha Papel por Alimentos, faz a doação de 100€ em alimentos por
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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 Pilhas por Alimentos - o Banco Alimentar Contra a Fome,
promoveu uma Campanha entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro com vista à
recolha de pilhas para reverter em alimentos para as instituições parceiras do
Banco Alimentar. A Fundação António Aleixo participou junto da comunidade
e recolheu algumas centenas de Kgs.

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.

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
1.234.94 € para esta causa solidária;
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Campanhas Solidárias Promovidas por Terceiros
o

Os recursos humanos do Conrad Hotel`s Algarve juntaram-se e doaram
géneros alimentares para reforçar o Banco Alimentar da instituição.
Também outro grupo de colaboradores desta unidade hoteleira angariou
fundos para a compra de material didático para fazer as salas de creche e
pré-escolar do Centro Comunitário em Quarteira.

Esta equipa foi responsável ainda pela iniciativa de pintar e equipar o
Banco Alimentar do Centro Comunitário António Aleixo com prateleiras,
por forma a cumprir todas as normas de acondicionamento de alimentos e
ainda modificar a disposição de dispensa e arrecadação da cozinha.
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o

DONATIVO DE BRINQUEDOS - em Julho de 2016, um grupo de
Funcionários do grupo hoteleiro - Pestana entregou voluntariamente
diversos brinquedos e materiais pedagógicos à instituição

o

A empresa Saros Design Algarve, sediada na Quinta do Romão em
Quarteira, proporcionou às crianças que frequentam terapias no Centro
Comunitário António Aleixo, um ambiente aprazível através da colocação
de um teto tenso com imagens tranquilizantes;

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

47

Relatório de Atividades 2016

o

Fidelidade Mundial - oferta de 20 cabazes de Natal pela seguradora para
doação a famílias carenciadas;

o

Associação Reagir com sede na Suíça - entrega de donativos para cadeira
de rodas elétrica para utente do Serviço de Apoio Domiciliário no valor de
2146,50€; e de cadeira X: PANDA no valor de 5032,02€ para criança que
frequenta a creche Espaço Infantil ;

o

Campanha aniversário Perfumaria Lourdete – A perfumaria Lourdete Quarteira promoveu durante os meses de Novembro e Dezembro uma
campanha solidária a favor da Fundação António Aleixo, em que por cada
50€ de compras, 1€ reverteria a favor da instituição. Com esta campanha
conseguiu angariar 230€ que doou à instituição.

o

A empresa Alvarsol atribuiu 17 Cabazes com alimentos e brinquedos para
serem distribuídos por famílias economicamente vulneráveis e dessa
forma ajudá-las a ter um Natal mais feliz;
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o

ACCA - À semelhança de anos anteriores, um grupo de beneméritas da
Quinta do Lago -conjuntamente com a ACCA (Associação de Crianças
Carenciadas Algarve), promoveu uma entrega solidária de 94 presentes de
Natal, a crianças de Quarteira e Loulé, pertencentes a agregados familiares
apoiados pela Fundação António Aleixo.

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

Jantar de Natal 2016 - A grande e unida família Aleixo reuniu-se num
animado jantar convívio de Natal, em Almancil, no dia 21 Dezembro.
Administradores, colaboradores de todas as respostas sociais, familiares e
amigos da Instituição festejaram este momento com grande entusiasmo.
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11. PARCERIAS


Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres;



APAV Loulé;



Aquashow



ASMAL;



Associação Dar e Acordar



Associação de Solidariedade com as Crianças Carenciadas do Algarve - ACCA;



Associação Existir;



Associação IN LOCO;



Banco alimentar contra a Fome;



Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen;



Câmara Municipal de Loulé;



Casa da Cultura de Loulé;



Centro de Saúde de Loulé;



Centro Paroquial e Social de Loulé;



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



Conrad - Quinta do Lago;



Direção Geral de Inserção e Serviços Prisionais;



EAPN;



Entrajuda;



Escola Profissional Alte;




ESCOLA PROFISSIONAL D. FRANCISCO GOMES DE AVELAR – FARO;
Escola Secundária de Loulé;



Fundação Manuel Viegas Guerreiro



Grupo Oceánico



H Sarah Trading



Hospital Distrital (Central) de Faro;
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Inframoura;



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



Instituto de Solidariedade e Segurança Social;



Instituto Nacional de Estatística;



Intervenção Precoce na Infância - Direção Regional de Educação do Algarve;



Junta de Freguesia de Quarteira;



Junta de Freguesia de S. Clemente;



Junta de Freguesia de S. Sebastião;



Loulé Concelho Global – Empresa Municipal;



Rotary Clube de Loulé;



Rotary Internacional de Almancil;



Rugby Clube de Loulé;



Universidade do Algarve;



Universidade Nova de Lisboa;
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