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Introdução 

O Objectivo deste documento é apresentar as Ideias e as Actividades que vão 

guiar o Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2012. Igualmente, por ser uma 

parte indissociável da vida da Instituição, apresentamos o Orçamento que suporta todas 

as acções previstas. 

Procurou-se na sua elaboração mostrar a intenção e a aposta da Administração 

na Política da Qualidade, na preparação de projetos para novos equipamentos  e em 

todas as melhorias nos processos e procedimentos que são necessárias para essa 

certificação. 

A elaboração do Orçamento, perante todas as dificuldades conjunturais obrigou a 

um grande cuidado. É convicção do Conselho de Administração que se conseguiu um 

orçamento equilibrado, com optimismo e ambição moderados. 
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A Instituição 

O Centro Bem Estar Social Padre Tobias, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, criada no ano de mil novecentos e trinta e cinco e actualmente tem 

a sua sede na Rua Padre Tobias, s/n, em Samora Correia, concelho de Benavente, 

distrito de Santarém. Encontra-se registada sob o nº 11/93, em 12/07, com Estatutos 

aprovados nos termos do Art.º 7º do Decreto-Lei 119/83, de 25/02, na Direcção Geral 

de Acção Social. 

A sua criação surge da vontade do Padre Pedro Felício Ferreira Tobias, nascido a 

quinze de Agosto do ano de mil oitocentos e setenta e seis, e falecido 24 de Janeiro de 1946, 

pároco na paróquia de Samora Correia, durante o período de 1889 a 1946. 

Conforme a vontade do Fundador, tem como objectivo principal contribuir para a 

promoção do Bem Estar da população infantil, juvenil e idosa. 

Para esse fim a Instituição desenvolve seis Respostas Sociais: Creche, Jardim de 

Infância, Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Apoio Comunitário (serviço 

gratuito prestado à comunidade desfavorecida).  

Com vista a cumprir a sua missão, o CBES Padre Tobias vem estabelecendo diversas 

parcerias com múltiplas entidades das quais se destacam a Rede Social do concelho de 

Benavente (projectos de Apoio Comunitário e a Universidade Sénior do Concelho de 

Benavente), a Segurança Social (colaboração no RSI – Rendimento Social de Inserção, e no 

PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), a Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa (Programa de estágios de Enfermagem Comunitária), Escola Superior 

Agrária de Santarém (Estágio de Engenharia Alimentar), a Escola Superior de Educação de 

Santarém (Programa de Estágios de Educadores de Infância), a Escola Secundária de Benavente 

(Programa de Estágio do Curso de Acompanhante de Crianças – CEF) e a Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias – Faculdade de Psicologia (Programa de Estágios do 

2º Ciclo em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias). Esta prática permite criar sinergias e 

maximizar recursos que são muitas vezes escassos, e beneficiar de estratégias e experiências já 

testadas. 
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O Ano 2012 

«O mundo é um lugar 

perigoso, não pelos que fazem o 

mal, mas pelos que observam e 

não fazem nada a respeito.»  

Albert Einstein (1879-1955790) 

O espírito de fraternidade e o espírito de serviço do Fundador desta Obra, 

orienta-nos nesse sentido. 

Inspirado nos ensinamentos dos Evangelhos foi um homem feliz e incansável no 

seu trabalho. 

Na sequência da reflexão feita no início de 2010, foi tomada a decisão de preparar 

a instituição para a Certificação da Qualidade. A Auditoria de Certificação terá lugar em 

Janeiro de 2012. 

Entendemos que, depois de 2010, ano de escolha de caminhos, de 2011 de nos 

esforçarmos em seguir o caminho escolhido, será em 2012 o assinalar de um marco 

fundamental, um compromisso que não permite retorno – o Serviço de Qualidade. 

Continuará a ser uma forte aposta a Formação de todos os Colaboradores, sem o 

seu contributo todas as melhorias não serão eficazes. 

O início do ano verá também a implementação da solução informática de gestão 

WINIPSS, solução integrada com as vertentes administrativa, de Utentes, Tesouraria e 

Contabilidade. 

A Área Financeira e de Contabilidade irá funcionar com o preceituado no SNC. 

Assim continuaremos a dinamizar QUATRO eixos: Qualidade, Equipamentos, 

Formação e Serviço.  
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As Actividades 

 

As actividades são as acções que concretizam as intenções e os objectivos 

traçados. 

As Equipas de trabalho que integram o CBES Padre Tobias, na área das crianças e 

na área dos idosos, desenvolvem Projectos de Trabalho e Projectos Educativos (estes 

dão origem aos Projectos Curriculares de Sala na Creche e no Jardim de Infância). 

Seria extenuante aqui reproduzir todos esses documentos, mas no essencial ficam 

as apresentações das calendarizações de cada uma das áreas. 
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Calendarização de Actividades – Crianças 

Janeiro Comemoração Dia de Reis  

Fevereiro  
Preparação da Comemoração do Carnaval 

Corso Carnaval 

Março  

Dia do Pai  

Dia da Árvore  

Primavera 

Páscoa 

Abril  Feira Anual  

Maio  
Dia da Mãe  

Desfile Primaveril  

Junho  

Dia Mundial da Criança  

Dia do Ambiente  

Santos populares  

Dia dos Avós  

Festa de final de ano  

Festa de Finalista 

Julho  / Agosto  Atelier de férias 

Setembro  Abertura do ano lectivo  

Outubro  Outono  

Novembro  
São Martinho  

Preparação do Natal 

Dezembro 
Decoração da instituição  

Festa de Natal  
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Calendarização de Actividades – Idosos 

AO LONGO DO ANO 

Actividade 

Comemoração de aniversários – confecção de bolo de aniversário e postal de parabéns 

Actividades espirituais 

Sessões de exercício físico ligeiro 

Trabalhos manuais 

Visualização de filmes 

Bailes 

Visitas a exposições; idas ao teatro e ao cinema 

Alfabetização 

Atelier das Avozinhas 

Recolha de saberes e histórias de vida 

Sessões de leitura e discussão 

Passeios e convívios 

Atelier de jogos 

Sessões de fotografia 

Jornal da instituição 

Actividades inter-institucionais 

Actividades inter-geracionais 
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Calendarização de Atividades – Idosos 

Meses Actividades 

Janeiro Comemoração do Dia dos Reis – actividade inter-geracional com 

a sala 4 da creche – confecção de broas para as crianças e 

idosos 

Semear manjericos 

Passeio a designar 

Fevereiro Comemoração do Dia dos Namorados/Dia da Amizade – 

actividade de dinâmicas de grupo em que cada utente terá 

de demonstrar por gestos ou palavras o seu apreço por um 

colega 

Comemoração do Carnaval – participação no desfile de 

Carnaval das escolas de Samora Correia 

Março Comemoração do Dia da Mulher – oferta de flores a todas as 

utentes, colaboradoras e voluntárias, envolvendo os 

utentes na preparação e distribuição das flores 

Passeio a designar 

Comemoração do Dia do Pai – actividade inter-geracional com a 

sala 4 da creche; colaboração dos utentes na realização das 

lembranças para os pais 

Comemoração do Dia da Árvore, da Primavera e da Floresta – 

semear amores-perfeitos e ervas aromáticas em canteiros 

no espaço exterior do edifício 

Comemoração do Dia Mundial da Água – realização de sessão 

de esclarecimento sobre os benefícios da água para o bom 

funcionamento do organismo e sobre a necessidade de se 

poupar este recurso 

Abril Comemoração da Páscoa – realização de uma Via Sacra no 

espaço Lar 

Comemoração do Dia Mundial da Saúde – realização de um 

rastreio de tensão arterial e glicemia aos utentes da resposta 

social Centro de Dia 

Comemoração do Dia Mundial da Dança – realização de uma 

coreografia com os utentes 
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Calendarização de Actividades – Idosos (continuação) 

Maio Comemoração do Dia da Mãe – actividade inter-geracional com a sala 4 

da creche 

Passeio a designar 

Participação na Feira Anual de Samora Correia 

Comemoração do Dia do Trabalhador – actividade de conversas à mesa 

e exposição no placard dos resultados do debate 

Junho Comemoração do Dia Mundial da Criança – elaboração de 

prenda para as crianças da sala 4 da creche; participação nas 

actividades dinamizadas pela Junta de  

Freguesia 

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente – sessão de 

esclarecimento sobre reciclagem 

Comemoração do Dia de Portugal – realização da bandeira de 

Portugal através de diversas técnicas de aplicação de papel e 

tecido 

Comemoração dos Santos Populares – actividade de venda de 

manjericos a entrada do espaço Lar; realização de uma 

sardinhada no exterior; baile e marchas populares 

Passeio a definir 

Almoço – Convívio na Herdade do Zambujeiro 

Julho Comemoração do Dia dos Avós – realização de lanche convívio entre os 

utentes e seus familiares (descendentes) 

Passeio a designar 

Agosto Passeio a designar 

Almoço de Convívio do Concelho de Benavente 

Comemoração do Dia Mundial da Fotografia – visualização de 

fotografias dos utentes durante diversas actividades; oferta de 

uma fotografia a cada utente 
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Calendarização de Atividades – Idosos (conclusão) 

Setembro Passeio a designar 

Comemoração do Dia Internacional da Paz – realização de dinâmicas de 

grupo e trabalho manual alusivo ao tema 

Comemoração do Dia Mundial do Coração – caminhada pela cidade; 

pintura de t-shirts; realização e distribuição de folhetos sobre os 

cuidados a ter com o coração 

Outubro Passeio a designar 

Comemoração do Dia do Idoso – convívio inter-institucional 

Novembro Comemoração do Dia de S. Martinho – participação na 

dramatização da lenda na creche; preparação e distribuição 

das castanhas 

Dezembro Realização da Festa de Natal – lanche convívio para utentes e 

familiares; realização de baile; ofertas para os utentes 

 

 Um Orçamento, enquanto suporte financeiro e económico, é indissociável de um 

Plano e é fundamental que nele esteja incluído. 

 O Orçamento apresentado reflecte com a maior exactidão possível a perspectiva 

que o Conselho de Administração tem sobre os meios necessários para a realização do 

Plano. 

 O propósito de aumentar os funcionários foi ponderado e é assumido pelo 

Conselho de Administração como um elemento que teve grande importância em 2011, 

mas que, para já, não é possível determinar qualquer medida neste sentido para 2012. 
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Orçamento 
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Considerações Finais 

O Conselho de Administração tem consciência que o Plano ora aprovado, apesar 

das circunstâncias económicas actuais, é um Plano moderadamente ambicioso, que quer 

realizar muitas coisas.  

Assim haja força, confiança num Bem maior e vontade de servir. 

 

Samora Correia, 30 de Outubro de 2011 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

  


