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RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR ÚNICO 

Exmos. Senhores, 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação, o Relatório, e demais 

instrumentos de Prestação de Contas, designadamente, Balanço Individual, Demonstração Individual 

dos Resultados por Naturezas, Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa, Demonstração das 

Alterações no Capital Próprio e o Anexo às Demonstrações Financeiras do exercício de 2011. 

1 — INTRODUÇÃO 

A SÓCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.E.M., Empresa cujo capital é 

detido na totalidade pela CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, foi constituída em 2005, tendo por 

objecto a gestão e administração do património habitacional municipal, dos centros comunitários e de 

outros equipamentos a ele afectos, bem como a promoção de habitação social no Município do Funchal. 

A SÓCIOHABITAFUNCHAL exerce a sua actividade em conformidade com a politica habitacional e 

social definida pelo Município, na área da habitação social, no que concerne à gestão do parque 

habitacional e acompanhamento das famílias, sendo a componente de investimento promovido pela 

Empresa, encontrando-se as verbas inscritas no Plano Plurianual de I nvestimentos do Município. 

Durante 2011, a Empresa deu cumprimento ao disposto nos seus Estatutos, procedendo à gestão do 

património habitacional municipal e às acções programadas para os centros comunitários, optimizando 

recursos, através da aplicação criteriosa dos mesmos, maximizando assim os resultados alcançados ao 

longo do ano. 

2 — ACTIVIDADE 

2.1 Gestão do Parque Habitacional do Município. 

É politica do Município, incutir na população, através de campanhas desenvolvidas junto dos moradores, 

acções de sensibilização e formação para a obrigatoriedade de zelar esse património. 

2.2 Gestão dos Centros Comunitários. 

Estes equipamentos, com custos marginais baixos quando comparados com os ganhos sociais que 

representam, têm-se revelado essenciais ao trabalho de inclusão social que é desenvolvido junto deste 

estrato da população, com forte incidência nas camadas mais vulneráveis, como as crianças, jovens e 

idosos. 

Tratam-se de pequenas estruturas que o Município criou junto dos bairros mais populosos, dos quais a 

Sociohabita gere 8 de um total de 14. Cada um destes espaços é assegurado apenas por um técnico 

com carácter permanente. 

Nestes centros são desenvolvidos trabalhos de baixo custo em áreas como a saúde, desporto, lazer e 

animação, educação ( informática, alfabetização de adultos ), nutrição, artes plásticas e design. 
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2.3 Outras Actividades. 

A par da manutenção do parque habitacional, destaca-se também o apoio social às famílias em áreas 

como a gestão doméstica e na vivência entre moradores. 

As actividades desenvolvidas em 2011 pela Empresa, estão detalhadas em Relatório autónomo que faz 

parte integrante do conjunto de documentos de prestação de contas de 2011. 

3 — RECURSOS HUMANOS 

A Empresa tem a estrutura do seu quadro de pessoal definida, que foi dimensionada para dar resposta 

eficaz às suas diversas áreas de actuação. 

Ao longo de 2011, o quadro de pessoal não sofreu, qualquer variação numérica. Em 31 de Dezembro de 

2011, além do Administrador Único, o quadro de pessoal era constituído por 41 funcionários, repartidos 

da seguinte forma: 

GRUPO DE PESSOAL N.° 
Dirigente 1 
Chefias 4 
Técnicos Superiores 18 
Técnicos Profissionais 6 
Administrativos 5 
Auxiliares 7 

4 — SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Dada a sua natureza, os rendimentos da Empresa consistem essencialmente nas rendas sociais 

cobradas e nos subsídios à exploração concedidos pela CMF, no âmbito do contrato de gestão n° 5/2011 

celebrado em 20/01/2011, que lhe permitem as necessárias condições financeiras, para cumprir, a sua 

missão, no quadro das competências que lhe estão atribuídas. 

A evolução dos rendimentos e ganhos nos últimos dois anos, foi a seguinte: 

2011 2010 Variação % 
2011/2010 

Valor % Valor 0/0 

Prestação Serviços 
Rendas 886.153,52 68,55% 934.706,92 68,59% -5,19% 

Bar 25.979,21 2,01% 24.667,35 1,81% 5,32% 
Subsídios à Exploração 

Câmara Municipal do Funchal 345.000,00 26,69% 350.000,00 25,69% -1,43% 

Instituto de Emprego 11.125,71 0,86% 22.233,70 1,63% -49,96% 

Juntas de Freguresia 150,00 0,01% 250,00 0,02% -40,00% 

Outros 24.324,41 1,88% 30.788,26 2,26% -20,99% 

TOTAL 1292.732,85 100,00% 1.362.646,23 100,00% -5,13% 
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As rendas sociais são calculadas com base nas Portarias 67/89 de 22 de Junho e 289/91, de 14 de 

Novembro, tendo por base o rendimento e a composição do agregado familiar, independentemente do 

conjunto habitacional ou tipologia do fogo. 

Contudo, exceptuam-se os fogos dos Bairros Antigos com renda fixa e com valores muito baixos, que 

vigoram na quase generalidade, desde o momento da sua atribuição. 

Através duma base de dados permanentemente actualizada que contem a composição dos agregados 

familiares e valor da renda social, são emitidos, mensalmente, os recibos das rendas, cuja cobrança é 

efectuada pelos serviços dos CTT. 

O quadro seguinte apresenta o valor das rendas facturadas e cobradas em 2011, explicitando, em 

percentagem, os montantes cobrados. 

Meses 
Rendas 

facturadas 
Rendas 

Cobradas 
Rácio 

Janeiro 74.460,08 59.571,69 80,0% 

Fevereiro 72.842,50 58.933,80 80,9% 

Março 77.098,15 61.135,90 79,3% 

Abril 75.970,36 59.934,58 78,9% 

Maio 74.859,72 60.219,13 80,4% 

Junho 76.429,29 61.299,80 80,2% 

Julho 73.640,55 61.273,34 83,2% 

Agosto 73.352,51 59.294,94 80,8% 

Setembro 72.679,91 58.832,10 80,9% 

Outubro 72.331,95 58.730,41 81,2% 

Novembro 71.782,88 57.802,25 80,5% 

Dezembro 70.705,62 60.107,87 85,0% 
TOTAL 886.153,52 717.135,81 80,9% 

A execução, apesar de elevada, verifica algum incumprimento, associado às dificuldades económicas e 

financeiras que afectam a generalidade das famílias e de forma mais significativa as de habitação social. 

Da análise do quadro, verifica-se que foram enviados para cobrança facturas no valor total de 

886.153,89 € sendo as efectivamente pagas no montante de 717.135.81 € correspondendo a 80.9% 

daquelas. 

Atendendo à situação existente no respeita as rendas em atraso, feito um esforço continuo para tentar 

contornar e regularizar esta situação. 

Considerando o perfil das famílias com rendas em divida (famílias com fracos recursos devido aos 

baixos rendimentos precariedade laborai, desorganizadas ao nível de gestão domestica, 

desestruturados, com problemas sociais graves como o alcoolismo, com elementos com dependência de 

drogas, com problemas de saúde entre outros), este trabalho torna-se moroso, exigindo persistência e 
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autoridade, pelo que, já foram enviados para tribunal 56 processos de acção despejo/cobrança coersiva, 

sendo que destes, 31 foram entreposto no ano de 2011. 

Os Subsídios de Exploração, que constituíram financiamento directo da CMF em 2011, representaram 

26,69% dos rendimentos, tendo-se verificado uma diminuição de 1,43%, em relação ao ano anterior. 

Em 2011 o total dos rendimentos e ganhos decresceram 5,13%, pela influência das rendas (- 5,19%), 

que está relacionado essencialmente à diminuição dos rendimentos das famílias. 

A empresa tem vindo a adoptar uma politica de contenção e gestão criteriosa dos seus gastos de 

exploração, cuja evolução, dos mais significativos, apresentamos no quadro seguinte: 

2011 2010 Variação 
% 

2011/2010 Valor % Valor % 

Fornecimentos e Serviços Externos 
Trabalhos Especializados 26.894,56 2,49% 23.880,60 2,11% 12,62% 

Honorários 12.700,59 1,18% 12.158,63 1,08% 4,46% 
Conservação e Reparação 7.140,42 0,66% 6.974,12 0,62% 2,38% 

Material de Escritório 15.280,38 1,42% 7.264,25 0,64% 110,35% 

Combustiveis 7.381,85 0,68% 5.334,84 0,47% 38,37% 
Comunicação 20.489,81 1,90% 20.510,79 1,82% -0,10% 

Outros 31.703,55 2,94% 23.504,75 2,08% 34,88% 

Gastos Com o Pessoal 
Remunerações 822.452,10 76,29% 888.122,16 78,60% -7,39% 

Encargos sobre remunerações 117.577,15 10,91% 121.821,26 10,78% -3,48% 

Outros 105,00 0,01% 445,00 0,04% -76,40% 

Outros 
Impostos 6.487,29 0,60% 5.811,18 0,51% 11,63% 
Correcções Rel a exercicios anteriores 9.312,08 0,86% 13.721,14 1,21% -32,13% 

Outros 497,75 0,05% 386,73 0,03% 28,71% 
TOTAL 1.078.022,53 100,00% 1.129.935,45 100,00% -4,59% 

O total dos gastos de exploração, decresceram 4,59%, em relação ao período anterior. Esta evolução 

ficou a dever-se essencialmente ao comportamento da rubrica de gastos com o pessoal, que reflectem a 

redução dos vencimentos impostos pela Lei n.° 55-N2010 - Orçamento de Estado de 2011. 

O aumento verificado nos trabalhos especializados está relacionado essencialmente com pequenos 

trabalhos de manutenção efectuados no parque habitacional do Município e a criação do site da 

Empresa. 
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No final do exercício a Empresa apresentava uma estrutura financeira equilibrada, tendo em 

consideração a natureza da sua actividade, como se conclui dos rácios a seguir apresentados: 

RÁCIOS 

Solvabilidade (Capital Próprio/Passivo) — 46 

Estrutura de Endividamento (Passivo Corrente/Passivo) 1,0 

Autonomia Financeira (Capital Próprio/Activo) — 32 % 

Liquidez Geral (Activo Corrente/Passivo Corrente) — 1,30 

5 — RESULTADOS 

O resultado líquido do exercício foi positivo de 6.587,53 euros, sendo o resultado antes de depreciações 

de 26.806,55 euros. 

O reconhecimento de gastos de depreciações e amortizações no montante de 20.207,21 euros, 

relacionados com os activos fixos da Empresa originou um Resultado antes de impostos de 6.599,34 

euros. 

6- FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO 

Não se verificaram quaisquer factos relevantes após o termo do período. 

7- AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS AOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS 

No período de 2011 não foram concedidas autorizações para a realização de negócios com a sociedade 

aos membros dos órgãos sociais. 

8 - ASPECTOS LEGAIS 

De acordo com as disposições legais aplicáveis, o Administrador Único confirma que: 

I) Em 31 de Dezembro de 2011, não existem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos, 

incluindo à Segurança Social; 

II) Durante o período não se realizaram negócios entre a sociedade e o seu Administrador. 

9 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Resultado Líquido apurado no período de 2011 foi de um lucro de 6.587,53 euros (Seis mil quinhentos 

e oitenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos), para o qual se propõe a seguinte aplicação: 

• 658,75 euros para reforço das Reservas Legais. 

• O restante, no montante de 5.928,78 euros seja transferido para Resultados Transitados 

9 
Praça do Município — 9004 — 512 — Funchal — Tel: 291 002 360 / Fax. 291 002 378 



..."?kAr5 IIMING,AL EE.NA 

10 — NOTA FINAL 

É de realçar o nobre papel de que o Município incumbiu a SociohabitaFunchal,EEM no apoio que é 

prestado ao estrato populacional mais carenciado do concelho. 

Uma palavra final de apreço para todos os seus colaboradores e demais entidades que tornaram poss 

Wel todo o trabalho desenvolvido pela empresa. 

Funchal, 31 de Janeiro de 2012. 

O Administrador Único 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO SOCIAL 

Conforme o proposto no Plano de Actividade de 2011, o Departamento de Gestão Social, efectuou 

um trabalho meritório no âmbito do Desenvolvimento Comunitário e de Inclusão Social dos nossos 

inquilinos. 

Em 2011 e no sentido de reforçar a intervenção social do Município, foi aberto um novo Centro 

Comunitário em Santo Amaro, denominado "Musicarte" que atingiu neste seu primeiro ano de 

funcionamento 135 utentes. Este espaço vem servir vários empreendimentos de habitação social num total 

de 305 fogos e está vocacionado essencialmente para a população jovem e desocupada residente na zona, 

sendo uma estrutura inovadora, dado a existência de um estúdio musical, o que permite a aprendizagem de 

instrumentos e a criação de bandas musicais. Também foi criado neste espaço, um Centro de Novas 

Oportunidades de apoio à formação e educação de adultos. Relativamente aos jovens, estão a ser 

desenvolvidas actividades de reforço pedagógico, desportivas, formação em ferramentas informáticas e 

dança, completam os trabalhos que o Centro proporciona. Este espaço vem complementar os 

equipamentos sociais existentes em Santo Amaro. 

Ao nível da formação e do emprego, o Clube de Emprego da Empresa atingiu um total de 400 

inscritos em 2011, tendo havido uma grande procura ultimamente deste tipo de apoio, fruto da actual 

conjuntura que se vive na região e no país. Foram realizadas diversas acções de formação/técnicas de 

procura activa de emprego, conforme se pode verificar pelo relatório junto. 

Com o apoio da Secretaria de Educação, deu-se continuidade ao projecto de alfabetização de 

adultos, através do Ensino Recorrente. Foi destacada mais uma docente, pelo que foi alargado o âmbito de 

acção, em Santo Amaro e Ribeira Grande. É de realçar a certificação de 3 alunos no ano de 2011. 

Os Centros Comunitários da Quinta Josefina e do Canto do Muro, passaram a ter outra dinâmica, 

uma vez que se procedeu a uma reestruturação das actividades facultada aos utentes, verificando-se um 

aumento acentuado de participantes (Quinta Josefina -100 utentes e Canto do Muro -78). 

Na área de Educação Ambiental, a criação de hortas para os moradores e a manutenção dos 

jardins, tem tido grande adesão dos mesmos, contribuindo para uma maior identidade com o bairro. Nos 

concursos promovidos pela Divisão de Educação da C.M.F., os inquilinos da Sociohabitafunchal receberam 

prémios pelo tratamento adequado dos seus espaços verdes: Hortas- um prémio para o C.H. Qta Josefina e 

outro para o C.H. da Qta Falcão; Jardins- um prémio para o C.H. do Pico dos Barcelos e outro para o Bairro 

da Ribeira Grande 

A área de Expressão Plástica, que reúne um grande número de utentes, explora a criatividade e o 

trabalho de grupo como forma de inclusão social. O plano proposto foi cumprido na íntegra, que culminou 
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com a deslocação ao Porto Santo de 26 utentes do Atelier da Quinta Falcão. 

O trabalho nesta área manifestou-se através de um grande empenho dos participantes que 

culminou com uma deslocação ao Porto Santo com o proveito obtido com os trabalhos que foram 

desenvolvidos. 

Na área da Educação Física e Desportiva, houve uma grande aposta no trabalho com os adultos, 

essencialmente ao nível de ginástica e hidro-ginástica, envolvendo um total de 90 participantes. 

O projecto "Férias Grandes", que como o próprio nome indica, pretende a ocupação das crianças e 

jovens durante o período de férias lectivas de Verão é o que envolve maior número de população, cerca de 

350, de quase todos os empreendimentos. À semelhança de anos anteriores, proporcionou-se uma 

variedade muito alargada de actividades. 

A área do desporto, envolveu modalidades como o futebol, hipismo, natação, karting, bowling, ténis 

de mesa, badminton entre outras) durante os três meses das férias de Verão. 

Houve uma grande preocupação na educação e formação destes jovens, recorrendo-se a 

programas de Educação para a Saúde, tais como, do serviço Regional de Prevenção de Toxicodependência 

o qual tem vindo a efectuar um trabalho de sensibilização junto da nossa população. 

Realizaram-se também sessões de literacia financeira, como forma de ajudar estes jovens na 

gestão do dinheiro e na definição de prioridades. 

Com o apoio do Centro de Saúde do Bom Jesus, o Serviço de Saúde Oral, efectuou um rastreio em 

todos os Centros onde era desenvolvido o Projecto. 

No âmbito do trabalho efectuado ao nível dos realojamentos de famílias, é de destacar a atribuição 

do Conjunto Habitacional dos Viveiros IV — 24 fogos, nos quais foram contemplados com habitação social, 

agregados pertencentes aos Protocolos e essencialmente residentes no Bairro dos Viveiros, de acordo com 

o processo de renovação deste empreendimento. Foram também atribuídas 20 habitações que ficaram 

devolutas ao longo do ano, a famílias carenciadas e inscritas na Sociohabitafunchal conforme listagem em 

anexo. 

Tendo em conta o novo sistema informático de Gestão Documental implementado na empresa, 

procedeu-se no ano de 2011, à digitalização de 2951 processos de candidatura a Habitação Social, inscritos 

nos nossos serviços. 

Constatou-se que se inscreveram neste programa 167 novos agregados. 

A. Candidaturas a Habitação 

• N° de Candidaturas a Habitação Social — 167 

• N° de Candidaturas ao PRID — 26 

• N° de Audiências — 304 
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Vistorias 

• Habitação Social e PRID's: 186 

Outros: 

• Atendimento das famílias inscritas na SocioHabitaFunchal; 

• Actualizações sistemáticas de processos de Candidatura a Habitação Social; 

• Actualização e digitalização dos processos de Habitação Social de todas as freguesias do Funchal; 

• Articulação com a IHM, na procura de soluções para os pedidos de Habitação Social; 

Atribuições — Total - 44 

• Realojamento definitivo no C.H. Romeiras, bloco D7, r/c Frente, a uma família residente no C.° do 

Monte, n° 216, habitação atingida pelo Temporal de 20 Fevereiro de 2010, tendo sido realojada 

provisoriamente numa habitação propriedade da CMF à Rua de Sta. Maria, n° 25-2° andar; 

• Atribuição de um fogo no C.H. Viveiros III, bloco 1-2° esq, a uma família residente na casa 29 do B° dos 

Viveiros, no âmbito do processo de renovação do B° dos Viveiros; 

• Realojamento de 24 famílias no C.H. dos Viveiros IV; 

• Atribuição de 1 T2 no C.H. Qta Josefina, rua 2, n° 2-3° esq., a uma família residente no Estrada Conde 

carvalhal, 56, caso social grave; 

• Atribuição de 1 T3 no C.H. Palheiro Ferreiro, b1.9-apart. F, a uma família residente no Estrada da 

Camacha, 135, acção de despejo; 

• Atribuição de 1 T2 no C.H. Pico dos Barcelos, 72-r/c Y, a uma família residente no Bairro Qta. Falcão, 

casa n°74, desdobramento; 

• Atribuição de 1 T1 na Rua de Sta. Maria, 25-B, a uma família residente na Rua Padre Laurindo, n° 4, 

caso social grave. 

• Atribuição de 1 T2 no C.H. Qta. Josefina, Rua 1- Bl. 16-1° esq., a uma família residente no Bairro da Qta. 

Freiras, ent. 17-porta 5, coabitação; 

• Atribuição de 1 T3 no B° da Ponte, casa 13, a uma família residente no caminho de Sto. António, 123, 

caso social grave; 

• Atribuição de 1 T2 no C.H. Várzea, bloco 9-r/c BZ, a uma família residente no Caminho do Moinho, ent. 

27, casa 2, apartamento adaptado a deficientes por doença grave; 

• Atribuição de 1 T2 na Urbanização do Faial, n° 17, a uma família residente na Estrada Comandante 

Camacho de Freitas, 312, ruína com abarracados; 

• Atribuição de 1 T3 no C.H. Sto. Amaro, bl. A- 3° E, a uma família residente no Beco das Virtudes, n° 7 —

barraca/ruína; 

• Atribuição de um T2 no C.H. Palheiro Ferreiro, bl. 16-P, a uma família residente na Vereda Cidade dos 

Santos, 32 — barraca/doença; 

• Atribuição de um fogo no C.H. Sto. Amaro, bl. B - 2° K, a uma família residente no Bairro de Sta. Maria, 

casa n° 98 — ruína iminente; 

• Atribuição de um T2 no C.H. Qta. Falcão, bl. A — 3° esq., a uma família residente no Caminho do 

Miranda, ent. 45-porta 2 — acção de despejo/dificuldades financeiras; 
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• Atribuição de um T2 no C.H. Palheiro Ferreiro, bl. 9-B, a uma família residente na Rua Pedro José de 

Orneias, 36a 3° L — acção de despejo/dificuldades financeiras; 

• Atribuição de um fogo no C.H. Cto. Muro III, bl. 3 - 3°, a uma família residente no C° Sta. Quitéria, 

Quitéria Park III, bl. A-3° M - dificuldades financeiras; 

• Atribuição de um fogo no C.H. Romeiras, bl. C3 — 1 °  dto, a uma família residente na Ladeira da Terça, n° 

4 - dificuldades financeiras; 

• Atribuição de um fogo no B° Penha de França, casa n° 28, a uma família residente no C.H. Qta. 

Josefina, Rua 2 n° 4, 1° dto- residia em coabitação com a titular (falecida); 

• Atribuição de um fogo no B° Ribeira Grande, a uma família residente nesse fogo - residia em coabitação 

com a titular (falecida). 

• Atribuição de 24 fogos do novo empreendimento — C. H. Viveiros IV. 

Trocas de habitação — Total - 4 

• Bairro da Ponte, casa 17 — T2 para o C.H. Pico dos Barcelos, BI. II — 76 — 3° K; 

• C.H. Qta. Josefina, Rua 1 n° 14, 1° esq., para o mesmo empreendimento localizado na Rua 2, n° 4-r/c 

esq. (limitação motora do inquilino); 

• C.H. Cto. Muro III, bl. 3-3° AN para o C.H. Romeiras, BI. D11 —1° esq. — T1 (tipologia adequada); 

• C.H. Qta. Josefina, Rua 1 n° 16, 1° esq., para o mesmo empreendimento localizado no, n° 14-1° esq.; 
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B. Gestão dos Conjuntos Habitacionais 

Nesta vertente, pretende-se o apoio aos moradores, na sua vivência no próprio bairro, como também na 

comunidade em geral, consistindo este trabalho em: 

• Atendimento e acompanhamento social dos agregados familiares residentes nos Conjuntos 

Habitacionais, com consequente articulação com serviços diferenciados, por exemplo: Segurança 

Social, Saúde Pública, IPSS, Escolas, etc; 

• Vistorias às habitações na sequência do acompanhamento das famílias e dos pedidos efectuados 

pelos inquilinos de coabitações, exclusões, mudanças de titularidade, trocas de fogo, reclamações, 

conflitos de vizinhança e outras solicitações; 

• Articulação com diversas instituições no sentido do encaminhamento das situações-problema para 

os diversos serviços de apoio, essencialmente nas áreas da Saúde, Segurança Social, Habitação, 

entre outras; 

• Preparação e equipamento do novo Centro Comunitário de Sto. Amaro — Centro Musica@arte, com 

a realização do respectivo Plano de Actividades. 
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C. Gestão dos Centros Comunitários/Projectos Desenvolvidos 

• Coordenação e Gestão dos 7 Centros Comunitários da Quinta Josefina, São Gonçalo, Quinta Falcão, 

Canto do Muro, Palheiro Ferreiro e Pico dos Barcelos e Santo Amaro, com a promoção, 

desenvolvimento e acompanhamento de projectos e actividades que abaixo referimos: 

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS DA QUINTA FALCÃO 

N° de utentes - 160 utentes 

Projectos / Actividades Desenvolvidas:  

• Expressão Plástica — duas vezes por semana (a decorrer durante todo o ano); 

• Expressão Musical — (semanal a decorrer durante todo o ano); 

• Animação Sociocultural — (a decorrer durante todo o ano); 

• Desporto; 

• Atelier Jardim; 

• Ciclo de Cinema; 

• Dança; 

• Curso de Food Art, actividade dirigida a adultos (com a participação de 20 utentes); 

• Curso de Entradas e petiscos (com a participação de 20 utentes); 

• Curso de Pastelaria (com a participação de 20 utentes); 

• Atelier Gastronómico; 

• Participação no Projecto "Nova Onda", que actua na Prevenção da toxicodependência; 

• Participação no projecto Escotista "Cultura sem Fronteiras"; 

• Participação no projecto de expressão plástica "Flor"; 

• Formações na área ambiental e literacia financeira,  actividades conjuntas com Divisão Educação; 

• Projecto "Férias Grandes" com actividades lúdico-pedagógicas e formativas que fomentam a 

Inclusão Social das crianças e jovens (com a participação de 50 crianças e jovens); 

• Formação "Para um centro mais feliz", acção dirigida a coordenadores de centros e animadores, 

inserido no projecto "Férias Grandes"; 

• Curso de Teatro, actividade dirigida a adultos; 

• Participação no Projecto "Art' Vida" com apoio da união Europeia com cursos dirigidos aos jovens na 

área das artes plásticas, nos módulos de food art e feltro; 

• Projecto "Nunca é Tarde para Apreender"-  Inglês, fomentado pelas voluntárias Europeias; 

• Formação "criação de brinquedos tradicionais em madeira" em parceria com IBVAM; 
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Actividades de Expressão Plástica  

Com o objectivo de adquirir o gosto pelas actividades proporcionadoras de alegria e equilíbrio emocional, de 

desenvolver os relacionamentos entre vizinhos, de passar mensagens com valores positivos, bem como o 

uso da arte como forma de terapia e de coesão social, foram realizadas as seguintes actividades: 

• Jogos didácticos de expressão plástica; 

• Maqueta do mercado dos Lavradores (levantamento); 

• Execução de Pintura de tecidos; 

• Concurso de Pintura de t-shirts; 

• Coroas para o Dia dos Reis;  

• Execução de adereços para o Dia dos Namorados: (Argolas para talheres, Rosas de papel, 

Pinhata, Decoração da sala com desenhos em cartolina, execução de pinhata para o dia dos 

namorados). 

• Execução de adereços para o desfile de Carnaval:( Vestuário com material reciclado e da 

natureza, Costura de topos, Flores artificiais, Carro dos Flinstones Pintura de bandeiras em 

tecido). 

• Execução de lembrança para o Dia da Mãe; 

• Execução de adereços para a Festa dos Vizinhos:( Bandeiras, Convites, Decorações diversas) 

• Artes decorativas para os Santos Populares; 

• Execução de mascara para exposição do projecto "Culturas Sem Fronteiras"; 

• Execução de um placard para assinalar os aniversários dos frequentadores do Atelier; 

• Execução de pinturas para participação na exposição do projecto "Flor"; 

• Execução de pinturas a óleo; 

• Jogos de desenvolvimento da criatividade e pintura em acrílico; 

• Execução de objectos em cerâmica; 

• Pintura de azulejos; 

• Esculturas em alimentos (demonstração); 

• "Pintando com a Diferença" experiencias com massa, cor, forma e sabor, actividade em intercambio 

com a educação especial (núcleo de lares e residências); 

• Pintura de t-shirts; 

• Execução de mealheiros com material reutilizado, para concurso e posterior utilização pelas crianças 

e jovens, fomentando hábitos de poupança; 

• Execução de elementos decorativos para o Dia da Espanha (Bandeiras; castanholas ...); 

• Pinturas faciais; 

• Execução de postais para os aniversários: despedida das Jovens em Formação, das Voluntárias 

Europeias, Estagiárias e do Centro de emprego; 

• Fotografia e vídeo; 

• Construção de brinquedos "Vai e Vem"; 

• Execução de adereços para a Festa da Alemanha; 

• Execução de elementos decorativos em feltro (caixas), através de sizzix; 
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• Fabrico de colares e pulseiras com missangas; 

• Execução de desenhos e pinturas para decoração do espaço alusivo às férias grandes; 

• Execução de capas com caixas de cereais e pasta de papel, para a colocação dos desenhos 

elaborados por cada criança; 

• Execução de adereços para a festa final do Projecto Férias Grandes. 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas:  

• Actividade Ambiental "Atelier Jardim", 

• Formações na área do ambiente (Reciclagem; água; Energia; Jardins); 

• Festa do Dia dos Reis, com visitas aos estabelecimentos comerciais; e Apartamentos do Conjunto 

Habitacional da Quinta Falcão. Actividade desenvolvida em Parceria com a Educação especial com o 

objectivo de comemorando o dia e sensibilizar para a aceitação da diferença; 

• Festa do Dia dos Namorados (almoço convívio e jogos de sala); 

• Actividades de informática e acesso a internet — execução e manutenção de página do facebook; 

• Actividades gastronómicas (bolos de aniversário; Almoços, lanches, confecção de malassadas, 

arepas, cacau); 

• Leitura de livros; 

• Jogos e trabalhos no computador; 

• Música, Dança e Teatro (Ensaios); 

• Jogos de apresentação, interacção e conhecimento; 

• Jogos de prevenção da toxicodependência; 

• Literacia Financeira; 

• Jogos colectivos e jogos de mesa (matraquilhos, 4 em linha, Torneio de Damas ...) no interior do 

atelier; 

• Jogos exteriores/campo; 

• Ciclo de cinema com os filmes "A roupa nova do Rei"; "O estranho Mundo de Jack"; 

• Workshop de dança Turca com Voluntárias Turcas; 

• Actividades de relaxamento; 

• Formação "Cocktails sem álcool", actividade de prevenção da toxicodependência que contou com a 

colaboração voluntária do barman Campeão Mundial; 

• Estudo acompanhado; 

• Confecção de doces para celebrar os aniversários dos utentes; 

• Comemoração dos aniversários; 

• Comemoração do "Dia da Espanha" com decoração do espaço, pinturas faciais, filme sobre Espanha 

e sua cultura, Execução de castanholas, espectáculo temático e gastronomia espanhola; 

• Festejo do Dia da Alemanha com decoração do espaço; pinturas faciais, almoço típico alemão e filme 

sobre a Alemanha; 

• Ensaios para as festas de encerramento do Projecto Férias Grandes, no Jardim Municipal e no 

Atelier. 
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• Visitas de estudo: 

• Visita a Exposição "O comércio solidário" da OIKOS no átrio da Câmara Municipal do Funchal; 

• Exposição de Mark Molk, na galeria dos Prazeres e visita da Quinta Pedagógica; 

• Visita as Grutas de São Vicente e lazer no Porto Moniz; 

• Voluntariado no Parque Ecológico do Funchal; 

• Exposição colectiva de pintura, na galeria da Câmara Municipal do Porto Santo; 

• Visita ao Museu Colombo — Porto Santo; 

• Exposição "a Hora do Chá" — Prazeres; 

• Visita à exposição da Semana das Artes — Avenida Arriaga — Funchal; 

• Visita à exposição de artes plásticas "Lonarte" — Calheta e Prazeres; 

• Visita ao Museu das Cruzes, exposição "Espelho Meu": 

-piquenique e desenho de auto-retrato nos jardins; 

• Deslocação ao Parque Temático; 

Outras Actividades Desenvolvidas:  

• Diversas actividades de prevenção da toxicodependência e da educação ambiental; 

• Caminhada Desportiva no Paúl do Mar; 

• Organização e participação no concurso de construções na areia; 

• Peddy Paper cultural e artístico no Porto Santo; 

• Actuação musical na Ribeira Brava; 

• Desfile de Carnaval em conjunto com o Centro Comunitário da Ribeira Grande; 

• Jogos desportivos da abertura oficial do Projecto "Férias Grandes"; 

• Viagem de teleférico com visita aos jardins do Monte; 

• Acampamento "Aldeia Global", actividade para jovens no Montado do Pereiro, em parceria com a 

AEP no seu projecto "Cultura sem Fronteiras"; 

• Actuação na Festa da Lapa, em conjunto com o Centro do Palheiro Ferreiro, a convite da Casa do 

Povo do Paul do Mar; 

• Viagem de Barco ASA — Machico e Caniçal; 

• Formação "Brinquedos tradicionais em Madeira", actividades de artes plásticas, que decorreu em 

diversas sessões no IBVAM; 

• Participação na Semana da Juventude, com actuação no Centro Comercial Dolce Vita; 

• Deslocações à Biblioteca Regional da Madeira; 

• Deslocações à Praia: (Ponta Gorda; Praia dos Reis Magos; Machico; Idas ao Aquaparque — Santa 

Cruz; Faial) 
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Actividades Desportivas:  

• Hipismo — actividade com vários desportos no Estreito de Câmara de Lobos; 

• Bowling — actividade desportiva que decorreu no Caniço; 

• Natação e Hidroginástica nas Piscinas da Penteada; 

• Karting no Faial; 

• Capoeira. 

Outras Actividades de expressão plástica de carácter pontual:  

• Elaboração de Cartazes; 

• Elaboração de filmes temáticos; 

• Design para Rolup 2.10*0.85; 

• Cenários. 
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CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO GONÇALO 

N° de utentes — 74 

Projectos Desenvolvidos: 

• Projecto "Alfabetização de Adultos",  em articulação com a Secretaria de Educação (duas vezes na 

semana, com a participação de 12 alunos) 

• Projecto "A saúde do Idoso"  (sessões quinzenais com a participação de 20 utentes) 

• Controle da " Diabetes" e do " Colesterol"; 

• Sessão de informação sobre "Prevenção de quedas"; 

• Aplicação da vacina contra a gripe; 

• Sessão de esclarecimento sobre a prevenção das gripes; 

• Sessões de informação sobre a alimentação saudável; 

• Projecto "Viver a música em S. Gonçalo":  uma vez por semana, com a participação de 20 utentes) 

• Ensaios de músicas tradicionais Madeirenses; 

• Elaboração de um HINO para o Centro; 

• Actuação do grupo de teatro na "Semana Cultural" da Ribeira Brava; 

• Participação na Festa Temática no Ginásio de Santo António; 

• Actuação no Espectáculo Sénior; 

• Participação no Programa da RTP- Madeira " Madeira Viva"; 

• Animação da Eucaristia na paróquia de S. Gonçalo; 

• Participação no Encontro de Idosos (ADCF); 

• Ginástica de Manutenção:  (duas aulas por semana, com a participação de 30 utentes) 

• Grupo dos Seniores (1.° Grupo) 

• Grupo das mulheres (2.° Grupo) 

- Realização de caminhadas como prevenção do sedentarismo; 

- Controle da Tensão Arterial 

• Hidroginástica: (duas aulas por semana, com a participação de 8 utentes); 

• Projecto "Aprendendo com o Teatro":  (participação de 12 utentes) 

• Preparação do guião para nova peça de teatro"Em casa do Curandeiro, Todo o mal tem 

Remédio"; 

22 
Praça do Município — 9004 — 512 — Funchal — Tel: 291 002 360 / Fax. 291 002 378 



  

ONAirrAf II 	r.F.m. 

• Improvisações de pequenas peças de teatro; 

• Dinâmicas/Jogos relacionados com o teatro; 

• Intercâmbio com outros Grupos de Teatro; 

• Participação na "Semana do Teatro" de Santa Cruz (Centro Paroquial de Santa Cruz); 

• Treino da importância da postura e da voz na representação; 

• Participação em ensaios de teatro do TEF; 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas: (participação de todos os utentes) 

• Comemoração dos Aniversários do Mês; 

• Artes Plásticas: 

- Pintura a óleo; 

- Vitral; 

- Pintura acrílica; 

• Projecto "Virtudes e Sabores":  

- Apresentação de powerpoint sobre os benefícios de alguns alimentos; 

- Realização de alimentos em pasta de papel; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Concursos de Culinária; 

• Realização de Sessões de Musicoterapia; 

• Realização de um Espetáculo Sénior no Cineteatro de Santo António, envolvendo o Grupo de Teatro 

de S. Gonçalo, o Ginásio da Barreirinha, ADCF e a Tuna Sénior de Machico; 

• Intercâmbio com a Escola Primária de S. Gonçalo e com o Infantário de S. Gonçalo — Visita ao 

Presépio do Centro; 

• Cantar dos Reis pela Freguesia de S. Gonçalo; 

• Comemoração do Carnaval: 

- Realização dos fatos de Carnaval e acessórios; 

- Desfile nas Vespas; 

- Ensaio de coreografias para o desfile; 

- Convívio de Carnaval e desfile; 

• Comemoração do Dia da Mulher: 

- Jantar convívio na Encumeada; 

- Recolha de poemas efectuados pelos seniores; 

• Realização de caminhadas como prevenção do sedentarismo; 

• Comemoração do aniversário do Centro; 

• Intercâmbio com o Grupo de Seniores da Santa Casa da Misericórdia e Lar da Ribeira Brava; 

• Participação na Festa da Criança promovida pela Junta de Freguesia de S. Gonçalo; 

• Realização de uma Festa Temática: "A Festa da Flor": 

- Realização de um "muro da esperança"; 

- Confecção de um almoço convívio; 

- Confecção de "pão caseiro"; 
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• Visita dos Alunos da Escola Profissional Cristóvão Colombo: Apresentação dos Projectos 

implementados pelo Centro Comunitário e o trabalho desenvolvido pela Sociohabitafunchal, tendo 

esta escola oferecido donativos para o centro: um equipamento para churrasco, um rádio e géneros 

alimentícios; 

• Participação no Concurso de Culinária "Com Arte"; 

• Comemoração do Dia do Idoso: 

o Tarde cultural (tarde de fados e música tradicional Madeirense); 

o Convívio entre os seniores de todos os Centros Comunitários; 

• Curso de Costura (participação de 8 utentes);  

• Realização de trabalhos para a "Feira das Vontades"; 

• Participação nas Marchas de S. João promovidas pela Junta de Freguesia de S. Gonçalo 

(participação de 25 utentes); 

• Participação no workshop "A poupança"; 

• Sessão de Literacia Financeira; 

• Sessão de esclarecimento e prevenção da Violência Doméstica - Projecto "Só bem me quer"; 

• Comemoração do Pão-por-Deus com um almoço; 

• Participação na "Feira das Vontades"; 

• Participação no Concurso de Culinária "C'om Arte";  

• Participação no Concurso "Presépio Ecológico";  

• Participação no Concurso de Presépios da ADCF; 

• Divulgação da formação "Técnicas Activas de Emprego" a iniciar em Janeiro de 2012; 

• Actividades de Animação Sociocultural:  (participação de todos os utentes) 

- Jogos de Exterior; 

- Realização de trabalhos manuais; 

- Visualização e discussão de filmes temáticos; 

• Visitas de estudo:  (participação de 55 utentes) 

• Casa das Mudas; 

• Museu Etnográfico da Ribeira Brava — Visita Exposição de Arte Contemporânea; 

• Visita à Exposição "Arte com casca de Cebola" no Mercado da Ribeira Brava; 

• Visita à Exposição de azulejos no Solar do Ribeirinho; 

• Actuação do grupo de teatro na Semana Cultural da Ribeira Brava; 

• Aquário de Porto Moniz; 

• Museu Quinta das Cruzes, integrado no programa das comemorações do "DIA DOS MUSEUS", 

• Ponta Delgada; 

• Parque Temático de Santana; 

• Lar da Santa Casa de Misericórdia (Trabalhos Expostos para a Feira Quinhentista de Machico); 

• Exposição de piões na Casa da Cultura de Santana; 

• Caniçal (Museu da Baleia); 	
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• Museu do Vinho e da Vinha; 

• Maloeira (Prazeres); 

• Actividades de Animação Sociocultural:  

- Jogos de Exterior; 

- Realização de trabalhos manuais; 

- Visualização e discussão de filmes temáticos; 

- Festas temáticas: Halloween, Pão-por-deus, Natal. 

• Actividades dirigidas às crianças:  (anual) 

• Aulas de Capoeira; (participação de 12 crianças); 

• Actividades de animação sociocultural; 

• Torneios de ténis de mesa; 

• Visita ao Parque Temático 

• 9 Acções implementadas no âmbito do Projecto "Férias da Páscoa": 

• Intercâmbio intergeracional (realização de jogos tradicionais da Páscoa); 

• Sessões de prevenção da toxicodependência; 

• Realização de jogos temáticos (prevenção dos consumos de substâncias); 

• Desporto: Bowling, Jogos de futebol e Jogos Tradicionais; 

• "Carrinha sobre Rodas" em colaboração com a Divisão de Educação (sessão de literacia 

financeira); 

• Organização de um Espetáculo de Teatro Fórum no Cineteatro de Santo António com a colaboração 

da Equipa de Rua de Câmara de Lobos e o Centro Comunitário da Nogueira, direccionado aos jovens 

que frequentam os Centros Comunitários; 

• Participação na Festa de Encerramento do Projecto "Nova Onda" no RG3; 

• Participação na Festa da Criança no Jardim Municipal; 

• Proiecto "FÉRIAS GRANDES 2011":  (participação de 40 crianças) 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas  

• Visitas de estudo: 

• Jardim de Ervas Aromáticas; 

• Museu Aquário; 

• Grutas de São Vicente; 

• Instalações da Policia de Segurança Pública; 

• Sessão de Prevenção sobre a "Segurança na rua e em casa"; 

• Forte de S. Tiago; 

• Museu do Açúcar; 
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• Deslocações à Praia:  

• Calheta;Aquapark, _Machio:), Praia Formosa, Ponta Gorda, Faial; 

• Apresentação de filmes temáticos; 

• Ida ao Macdonalds (convívio); 

• Intercâmbio com o grupo dos Seniores (realização de jogos); 

• Comemoração dos aniversários das crianças; 

• Projecto: "O cantinho da leitura": 

• Leitura de pequenas histórias e sua dramatização; 

• Valorização da importância da leitura e do conto; 

• Recolha de histórias antigas e tradicionais; 

• Projecto: "O Teatro":  

• Realização de pequenas dramatizações improvisadas pelas crianças; 

• Realização de uma peça de teatro; 

• Treino da importância da postura e da voz na representação; 

• Encenação da peça e apresentação; 

• Ensaio de danças para apresentação na Festa Final; 

• Festa de Encerramento das Actividades no Centro Comunitário (crianças e pais): 

• Visualização de um powerpoint sobre as actividades realizadas ao longo do Projecto; 

• Exposição dos trabalhos realizados pelas crianças; 

• Apresentação de duas danças e canções; 

• Apresentação do teatro; 

• Convívio entre os pais e as crianças; 

• Realização de um espectáculo "O Drama da Comédia", no Centro Cívico de Sta. Maria Maior; 

Educação Ambiental:  

• Jogos educativos sobre os cuidados com o Ambiente (Ponta Gorda); 

• Sessão sobre Higiene e segurança nas Praias; 

• Sessão sobre "Literacia Financeira"; 

• Intercâmbio com a Ludoteca (Sessão Prevenção Rodoviária); 

• Participação no projecto "Mundo Sub-Aquático"; 

Actividades Desportivas:  

• Aulas de Capoeira; 

• Karting; 

• Natação; 

• Torneios de futebol, voleibol e ténis de mesa; 

• Jogos de exterior no campo de jogos; 

• Jogos tradicionais, no campo de jogos; 
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• Hipismo; 

• Bowlling; 

• Realização de um Peddy-Paper no Jardim de Sta. Luzia; 

Educação para a Saúde:  

• Sessões de saúde com Enfermeira, abordando as seguintes temáticas: 

• Saúde oral; 

• Higiene pessoal; 

• Prevenção de acidentes domésticos; 

• Sessão de saúde, dirigida aos pais, sobre "Higiene Pessoal"; 

• Visualização de powerpoints sobre os temas abordados; 

• Projecto da Prevenção da Toxicodependência: 

• Dinâmicas de grupo; 

• Realização de roll- playings; 

• Realização de jogos de acordo com a problemática; 

Expressão Musical:  

• Ensaio de canções; 

• Ensaio de um RAP com o tema "Vamos Reclicar"; 

• Realização de jogos para treinar o ritmo, a concentração e o saber estar em grupo; 

• Elaboração de instrumentos com materiais reciclados; 

• Realização de alguns jogos temáticos; 

Artes Plásticas:  

• Realização de peças em gesso; 

Informática:  

• Actividades no espaço internet da C.M.F; 

• Jogos; 

• Pesquisas na internet; 

Prolecto "Vamos Conhecer a Madeira":  

• Realização de uma maquete da Ilha da Madeira; 

• Realização de um powerpoint sobre os concelhos da RAM; 

• Realização de um jogo alusivo á temática; 
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Projecto "Vamos Reciclar":  

• Realização de trabalhos com base em materiais reciclados; 

• Realização de jogos alusivos à temática; 

• Pesquisas na internet para realização de um trabalho em powerpoint. 
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CENTRO COMUNITÁRIO DA QUINTA JOSEFINA 

N° de utentes - 100 

Projectos Desenvolvidos: 

• Projecto "Alfabetização de Adultos", em articulação com a Secretaria de Educação; (anual, com a 

participação de 6 alunos) 

• Projecto "Cantinho das ervas aromáticas"  (ervas de cheiro e de tempero), a cargo dos utentes do 

centro; 

• Projecto "Férias Grandes" —  É um projecto dirigido a todas as crianças e jovens dos vários conjuntos 

habitacionais da autarquia. Durante o projecto realizou-se actividades com o propósito de ocupar os 

tempos livres e fortalecer o processo de integração das novas gerações. Efectuou-se um conjunto 

diversificado de actividades, nomeadamente: Actividades Lúdicas e Pedagógicas; Actividades 

Desportivas; Artes Plásticas; Expressão Musical; Passeios / Saídas; Teatro; Comemorações; e 

outras. 

• Projecto "Revitalizar QJ"  — É um projecto dirigido a todos os utentes, (crianças, jovens, adultos e 

seniores), e teve como objectivos: 

• Revitalização do Centro Comunitário da Quinta Josefina; 

• Estudo da dinâmica social do bairro, bem como as problemáticas existentes entre utentes-

utentes, utentes-centro e utentes-bairro; 

• Aumento do número de participantes, de diferentes faixas etárias; 

• Desenvolvimento de actividades inter-geracionais como forma de consolidar o 

relacionamento entre diferentes gerações e criar laços de amizade e cumplicidade; 

• Fortalecimento da identidade do grupo; 

• Desenvolvimento de actividades de maior interesse à população, com o intuito de aumentar 

a frequência dos utentes; 

• Integração social dos jovens mais problemáticos, desviando-os de comportamentos de 

risco; 

• Desenvolvimento de um trabalho psicossocial, com o propósito de motivar os utentes para 

uma participação activa no centro comunitário. 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas  

• Jogos de exterior (variados). 

• Jogos de interior (variados); 

• Karaoke. 

• Dança. 

• Jogos de animação sócio-cultural; 
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• Actividades desportivas: 

- Torneios de ténis de mesa; 

- Torneios de futebol; 

- Aulas de Capoeira, duas vezes por semana. 

- Aprendizagem de músicas / técnicas e instrumentos 

- Hidroginástica, duas vezes por semana (Piscinas da Penteada). 

- Ginástica para os adultos (duas vezes por semana, horário pós laborai). 

• Jogos Tradicionais;  

• Visitas de Estudo/Passeios:  

• Visita aos presépios — Funchal e no Campo: 

- Presépio da Casa de Saúde São João de Deus 

- Museu Etnográfico da Ribeira Brava: - amostra de presépios tradicionais madeirenses 

- Mercado da Ribeira Brava- visita a exposição — arte com casca de cebola 

• Visita à Igreja do Ponta Delgada; 

• Passeio ao Caniçal e Machico. Com  o objectivo de proporcionar um momento de convívio profícuo, e 

assim fortalecer a identidade do grupo; 

• Passeio ao Montado do Pereiro, no âmbito da comemoração do S. Martinho (Apanha das castanhas, 

almoço de convívio ao ar livre, cantares); 

• Visita ao Mercado do Lavradores, com os elementos do grupo de teatro adulto sénior. Visita ao 

mercado, compra de material para o presépio do centro, lanche de convívio; 

• Passeio a Santana. Visita ao Pico das Pedras e caminhada do Pico das Pedras até Às Queimadas; 

• Passeio "Visita aos Presépios". Visitar os presépios de Câmara de Lobos, Covão, Ribeira Brava e a 

exposição de presépios do Centro Cultural John dos Passos; 

• Participação no "Encontro Regional de Teatro Amador", realizado em Santa Cruz, no âmbito da 

comemoração da Semana Teatral da Casa do Povo de Santa Cruz; 

• Participação na "Tarde Cultural", realizada no Centro Comunitário de São Gonçalo. Convívio no 

âmbito da comemoração do Dia do Idoso, (Karaoke, actuação dos "Amantes da Música", fados e 

lanche). 

• Intercâmbios:  

- Comemoração do 15 de Janeiro — "Varrer dos Armários", Centro Comunitário da Quinta Josefina; 

Centro Comunitário do Canto o Muro e grupo de Alfabetização de Adultos do Pico dos Barcelos. 

- No C. C. Quinta Josefina: 

- Confecção de uma sopa de castanha pelos utentes; 

- Almoço convívio com os restantes grupos; 

- Prova de licores, confeccionada pelos utentes 

- Jogos tradicionais 

- No C. C. Canto do Muro: 

- Confecção do almoço pelos utentes 

- Prova de licores, broas e bolos caseiros confeccionados pelos utentes; 
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- Jogos tradicionais 

• Participação na actividade promovida pela Divisão de Acção Social a fim de comemorar o Dia dos  

Reis: 

- Bolo-rei na Praça do Município 

• Comemoração do Carnaval:  

- Reunião com os moradores com o objectivo de começar a organizar o Carnaval;, 

- Escolha do tema pelos utentes do Centro; 

- Confecção dos fatos; 

- Participação na festa de carnaval promovida pelo grupo de alfabetização de adultos do Estreito 

de Câmara de Lobos — participaram os seguintes grupos: Centro Comunitário da Quinta Josefina e 

grupo de Alfabetização de Adultos do Pico dos Barcelos. 

- Participação na festa de carnaval do Lar São Francisco — Santo António; 

- Convívio no Centro; 

• Férias de Pascoa:  

• "Carrinha sobre Rodas" em colaboração com a Divisão de Educação (sessão de literacia 

financeira); 

• Actividades lúdico-pedagógicas com as crianças: 

• Jogos tradicionais 

• Participação no Dia da Família — Encontro no RG3 dia 14 de Maio de 2011 

• Formação na área do Emprego:  

• Sessões dirigidas às famílias; 

• Técnicas activas de procura de emprego — clube de emprego; 

• Quinta Josefina — reunião para apresentação de um projecto ligado à área do emprego; 

• Festa dos Vizinhos:  

• Preparação da Festa; 

• Decoração do Centro Comunitário; 

• Lanche partilhado; 

• Convívio com a população; 

• Santos Populares:  

• Recolha de tradições alusivas aos Santos; 

• Decoração do Centro; 

• Elaboração do Altar a Santo António; 

Proiecto "Férias Grandes 2011"  (participação de 15 crianças) 

• Actividades Lúdicas e Pedagógicas:  

• Jogos de exterior (variados). 

• Jogos de interior (variados). 

• Karaoke. 

• Dança. 
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• Jogos de animação sócio-cultural: (linguagem plástica; Jogo da bomba; Jogo "Mais ou Menos"; 

Jogo "Vai e Vem"). 

• Actividade "Desfile dos Famosos". 

• Actividade "Realização de Máscaras". 

• Elaboração de um quadro para interiorização das regras, que as crianças deveriam cumprir no 

decorrer do Projecto "Férias Grandes". 

• Elaboração de um quadro para registo das presenças. 

• Realização de um quadro para registo das datas de aniversário das crianças. 

Actividades Desportivas:  

• Aulas de Capoeira. 

Aprendizagem de músicas. 

Aprendizagem de técnicas. 

Aprender a tocar nos instrumentos musicais utilizados durante a aulas. 

• Futebol. 

• Hipismo (Jardim da Serra). 

• Bowling (Caniço). 

• Karting (Faial). 

Artes Plásticas:  

• Formação em Artes Plásticas — Técnica do Découpage (Interacção com as crianças do Centro 

Comunitário do Pico dos Barcelos). 

• Pintura livre. 

• Pintura — Técnica de Digitinta. 

• Elaboração de massa para a plasticina e moldagem de bonecos (tema livre). 

• Pintura em pedras — realização de pisa-papéis. 

• Realização e pintura de caixas — elaboração de porta-papéis. 

• Fabrico de uma Pinhata. 

• Elaboração de mealheiros. Participação em um concurso promovido por uma seguradora. 

• Trabalho com moldes de feltro — construção de caixas de brindes. 

• Trabalhos com massa fimo. 

• Confecção de vários tipos de velas. 

Expressão Musical:  

• Selecção de músicas para a actuação na festa final do Projecto "Férias Grandes". 

• Ensaio das coreografias. 

• Ensaio das músicas. 
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Teatro:  

• Mini Peça de Teatro "Venham à Festa". 

- 	Realização de uni guião; ensaios e escolha do vestuário e do cenário. 

Passeios / Saídas:  

• Visita de estudo ao "Museu do Açúcar". 

- Actividade posterior: realização de um resumo da visita e de desenhos alusivos à mesma. 

• Visita de estudo ao "Museu da História Natural do Funchal". 

- Actividade posterior: realização de um resumo da visita e de desenhos alusivos à mesma. 

• Idas à praia: Ponta Gorda, Calheta, Machico, Reis Magos, Praia Formosa, Aquaparque, Praia do 

Faial. 

• Forum Madeira. 

• Passeio de barco, pela costa madeirense. 

• Passeio de bote "Mundo Sub-aquático". 

Outras Actividades / Comemoracões:  

• Festa de abertura do Projecto "Férias Grandes", nos jardins do Lido. 

• Sessão de Food Art — moldagem em cenouras (para confecção de rosas) e em maçãs (para 

confecção de cisnes). 

• Acção de Prevenção de Saúde Oral — Rastreio. 

• Actividades "Ciência Divertida" — "Experiência do Pega-Monstro". 

• Actividade do Projecto "Literacia Financeira". 

• Festejo dos aniversários das crianças e dos jovens. 

• Dia dos Avós: 

- Preparação de prendas, postais e poemas (para cada criança oferecer aos avós). 

• Dia da Espanha (Interacção com o Atelier Quinta Falcão): 

- Visualização de um filme. 

Apresentação dos costumes e da gastronomia espanhola. 

Lanche-convívio. 

• Festa final do Projecto "Férias Grandes", no Centro Comunitário da Quinta Josefina: 

• Preparação do Lanche. 

• Decoração do Centro Comunitário. 

• Apresentação da Mini Peça de Teatro "Venham à Festa". 

• Apresentação de duas coreografias. 

• Apresentação das fotografias das actividades realizadas durante o projecto e apresentação da 

auto e hetero avaliação, em PorwerPoint. 

• Lanche partilhado. 

• Convívio com a população. 
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Intervenção com o grupo de jovens / adultos,  (participação de 12 utentes, dos 18 aos 35 anos): 

• Actividades desportivas; 

• Contactos com instituições com vista a planear actividades para o grupo; 

• Organização e animação da Festa dos Vizinhos a cargo deste grupo de jovens; 

• Preparação de uma formação em parceria com o clube de emprego — Sociohabita Clube de emprego, 

que irá decorrer em Abril; 

• Sessão no C. C. - Técnicas activas de procura de emprego — clube de emprego; 

• Reuniões com o grupo a fim de agendar/programar actividades para o corrente ano; 

• Contactos com instituições com vista a planear actividades para o grupo; 

Programa de revitalização do Centro Comunitário:  

• Reunião geral com os munícipes, para a apresentação da equipa responsável pela gestão do Centro 

Comunitário. 

• Realização de mudanças ao nível do aspecto interior e exterior do Centro Comunitário. 

• Efectivação do inventário de todo o material existente no Centro Comunitário. 

• Reciclagem de material existente no Centro, transformação em material educativo. 

• Trabalho Psicossocial — trabalho de motivação para a participação activa no Centro Comunitário. 

Utilização de princípios e de técnicas de motivação. 

• Realização de inscrições para a participação no Centro Comunitário (crianças, jovens, adultos e 

seniores). 

• Realização de reuniões com os colegas e de entrevistas individuais aos utentes com o intuito de 

compreender, em maior profundidade, a dinâmica social do bairro, bem como as problemáticas 

existentes entre utentes-utentes, utentes-centro e utentes-bairro. 

• Organização de todo o tipo de documentação do Centro. 

• Orientação dos jovens para a formação e/ou para o emprego. 

34 
Praça do Município — 9004 — 512 — Funchal — Tel: 291 002 360 / Fax. 291 002 378 



CENTRO COMUNITÁRIO QOPICO ,  

N° de utentes - 60 

Projectos Desenvolvidos: 

• Projecto "Alfabetização de Adultos",  em articulação com a Secretaria de Educação (duas vezes por 

semana, com a participação de 9 alunos); 

• Projecto "FÉRIAS GRANDES 2011":  (participação de 32 crianças /jovens); 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas  

• Confecção de lanches pelas crianças (bolos e doces); 

• Comemoração dos aniversários das crianças; 

• Karaoke; 

• Desfile de moda; 

• Apresentação de filmes temáticos; 

• Elaboração de fantoches com material reciclado e preparação de peça de teatro — "Branca de neve" 

• Pintura de tshirt; 

• Comemoração do dia dos Avós (elaboração de postal; decoração do espaço e lanche convívio); 

• Jogos Pedagógicos a fim de adquirirem competências pessoais e sociais; 

• Realização de Sessões de Musicoterapia; 

• Ensaio de danças para apresentação na Festa encerramento do projecto Férias Grandes; 

• Jogos tradicionais: Jogo do lenço; Jogos com mímica; Jogos de cartas; 

• Deslocações à praia: 

• Praia Formosa;_Ponta Gorda;_Machico;_Calheta;_Praia dos Reis Magos;_Faial; 

• Visitas de estudo: 

• Museu do Açúcar 

• Museu do Aquário 

• Qta. Pedagógica dos Prazeres; 

Sessões de Formação/Informação 

• Participação no workshop "A poupança"; 

• Sessão de Literacia Financeira, dirigidas aos adultos e às crianças; 

• Sessão de esclarecimento e prevenção da Violência Doméstica - Projecto "Só bem me quer"; 
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• Festa de Encerramento das Actividades no Centro Comunitário  (crianças e pais): 

• Exposição dos trabalhos realizados pelas crianças; 

• Apresentação de Capoeira pelas crianças aos pais; 

• Apresentação de fotos de todas as actividades; 

• Convívio entre os pais e as crianças; 

Educação Ambiental:  

• Jogos educativos sobre os cuidados com o Ambiente; 

• Jogos da reciclagem; 

• Recolha de diversos materiais/desperdícios (garrafas plástico, pacotes de leite; pacotes de sumo; 

caixotes em cartão, copos de iogurte, pedras entre outros; 

• Após a recolha os desperdícios foram transformados em: postal do dia dos avós, caixas para 

arrumação, flores, pisa papeis, bijuteria etc 

• Reutilização de caixotes em cartão a fim de serem utilizados na sala como ecoponto 

Actividades Desportivas:  

• Aulas de Capoeira; 

• Karting; 

• Natação; 

• Bowling 

• Torneios de futebol, voleibol e ténis de mesa; 

• Jogos de exterior no campo de jogos; 

• Jogos tradicionais; 

• Hipismo; 

Educação para a Saúde:  

• Sessões abordando as seguintes temáticas: 

• Saúde oral; 

• Higiene pessoal; 

Expressão Musical:  

• Ensaio de canções; 

• Realização de jogos para treinar o ritmo, a concentração e o saber estar em grupo; 

• Elaboração de instrumentos musicais com material reciclado (garrafas de água, copos de iogurte...); 

• Aulas de Hip-hop 
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CENTRO DE CONVÍVIO DAS CRUZES 

N° de utentes - 30 

Projectos Desenvolvidos:  

• Projecto "Alimentação Saudável" na área da Nutrição, em articulação com o Centro de Saúde do 

Bom Jesus (sessões quinzenais). 

• Actividades de Expressão Plástica (actividades semanais).  

Outras Actividades Desenvolvidas: 

• Participação na Exposição na C.M.F, no âmbito do projecto "Mostra ODM - Cenários do Futuro", 

sobre os Oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (OIKOS) e dinâmica de grupo sobre o tema. 

• Dinâmicas de grupo e actividades para promoção de convívio no centro; 

- Actividade "Recordações da minha Infância" - cada utente conta uma história marcante da sua 

infância; 

- Actividade "Brincadeiras e brinquedos de outrora" — identificação e relatos dos tipos de brincadeiras 

e brinquedos de antigamente. 

• Lanches convívio. 

• Convívio no Shooping Dolce Vita. 

• Dinâmicas de grupo e actividades para promoção de convívio no centro. 

• Lanche convívio no Jardim Municipal; 

Visitas de Estudo/Passeios:  

• Museu de Arte Sacra, no âmbito da actividade de expressão plástica. 

• Mercado dos Lavradores - A Feira de Artesanato. 

• Santana — Almoço e exposição; 

• São Vicente e Porto Moniz; 

• Machico e Porto da Cruz; 

• Machico e Santana. 

• São Vicente e Porto Moniz. 

Educarão para a Saúde:  

• Caminhada aos Jardins do Parque de Santa Catarina e lanche convívio. 

• Actividade prática sobre o tema Obesidade na 3. 8  Idade; 

• Sessões teóricas subordinadas ao tema: "O Dia Mundial do Coração": 

- Factores de Risco; 

Doenças Cardiovasculares; 

- Prevenção; 

- Actividades em grupo sobre o tema. 
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• Sessões teóricas subordinadas ao tema: "Dia Mundial da Alimentação": 

- Deslocação ao Mercado; 

- Jogo sobre combinação de produtos alimentares saudáveis. 

• Sessões teóricas subordinadas ao tema: "Dia Mundial da Diabetes": 

- Factores de Risco; 

- Alimentação; 

- Actividades em grupo sobre o tema. 

Comemoracties:  

• Comemoração do Carnaval: 

- Lanche e convívio. 

• Comemoração do Pão-por-Deus: 

- Lanche convívio no Centro. 

• Festa de Natal: 

- Construção da lapinha e decoração da árvore de Natal; 

- Lanche convívio no Centro. 
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CENTRO COMUNITÁRIO CANTO MURO 

N° de utentes - 78 

• Intercâmbios:  

- Comemoração do 15 de Janeiro — "Varrer dos Armários". Centro Comunitário da Quinta Josefina; 

Centro Comunitário do Canto o Muro e grupo de Alfabetização de Adultos do Pico dos Barcelos. 

- No C. C. Quinta Josefina: 

- Confecção de uma sopa de castanha pelos utentes; 

- Almoço convívio com os restantes grupos; 

- Prova de licores, confeccionada pelos utentes 

- Jogos tradicionais 

- No C. C. Canto do Muro: 

- Confecção do almoço pelos utentes — milho e bacalhau na brasa; 

- Prova de licores, broas e bolos caseiros confeccionados pelos utentes; 

- Jogos tradicionais 

• Passeio a Machico com os utentes do Centro Comunitário de São Gonçalo; 

• Encontro dos Grupos de Capoeira na APEL 

Atividades lúdico recreativas:  

• Visitas de estudo realizadas durante o ano: 

- Quinta Pedagógica dos Prazeres (com vista a promover o bem estar e saúde da população 

em geral, realizámos caminhadas com os utentes do centro) 

- Chão da Lagoa, com almoço elaborado pelos utentes; 

- Santana, Pico das Pedras; 

• Comemoração do Dia dos Namorados: 

- Decoração do espaço; 

- Lanche convívio; 

• Ida ao Teatro de Sto. António, com o Grupo de São Gonçalo e Palheiro Ferreiro, assistir ao 

"Teatro Fórum", sobre o tema da Prevenção em Toxicodependência. 

• Participação no Dia da Família — Encontro no RG3 dia 14 de Maio de 2011; 

- Preparação do material necessário à realização dos workshops, pelos estagiários e técnicos 

dos diferentes centros comunitários, reunidos no Atelier da Qta. Falcão; 

• Comemoração do Dia dos Vizinhos: 

- Divulgação nos vários Blocos com cartazes e convites a toda a população; 

- Convívio de moradores (realização de um churrasco); 

• Festa da "Chegada da Cegonha", dedicada à Animadora do centro: 

- Decoração do centro, com materiais alusivos ao tema (nascimento do bebé); 
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• Comemoração do Dia da Criança — "SPA" (cabeleireiro, manicure, maquilhagem, pinturas de 

rosto, e sessão de relaxamento). 

- Atividade que envolveu cerca de 60 crianças e jovens, realizada com a colaboração do 

Centro de Formação Profissional, Cabeleireira profissional, Escola Cristóvão Colombo e Junta 

Freguesia de São Gonçalo; 

- Aquisição de materiais de decoração para criar um ambiente alusivo a um Spa e materiais 

necessários á realização de actividade; 

- Lanche — convívio. 

Atividades desenvolvidas ao longo do ano:  

• Expressão Plástica; 

• Informática (pesquisa na net, trabalhos da escola e jogos); 

• Aulas de Ginástica para adultos; 

• Capoeira (aulas semanais). 

Sessões de Informação / Formação:  

• Divulgação e Realização de uma Sessão de Informação de Técnicas de Procura Activa de 

Trabalho pelo Clube de Emprego; 

• Divulgação e Realização de uma Acção de Informação sobre a Prevenção das 

Toxicodependências, dirigida aos pais e adultos, realizada pelo Serviço de Prevenção da 

Toxicodependencia; 

• "Carrinha sobre Rodas" em colaboração com a Divisão de Educação (sessão de literacia 

financeira). 

Projecto "Férias Grandes 2011" — com a participação de 40 crianças e jovens. Realização de 

actividades na área da Saúde, Ambiente, Desporto, Animação e Lazer, Artes Plásticas, Expressão 

Musical, Educação: 

• Actividades de Animação: 

- Jogos didácticos (interior / exterior) 

- Confecção de bolos e doces; 

• Visitas de estudo: Madeira Magic, Pés descalços, Quinta Pedagógica dos Prazeres, Jardim 

Botânico. 

• Deslocações: Ponta Gorda, Barreirinha, Calheta, Aquapark, Faial, Machico. 

• Actividades Desportivas: 

- Aulas de capoeira; 

- Karting; 

- Hipismo; 

- Bowlling; 

- Torneio de futsall; 

- Jogos no polidesportivo do Canto do Muro; 
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- Jogos tradicionais. 

• Atividades de Educação Ambiental: 

- Participação nas diversas actividades do projecto "Bandeira Azul": 

- Fauna e a Flora Costeira; 

- A Água; 

- As Energias; 

- O Mundo Sub — Aquático; 

- Prevenção nas Praias; 

• Sessão sobre "Literacia Financeira" para crianças. 

• Educação para a Saúde: 

- Saúde Oral; 

- Prevenção da Toxicodependência, dinâmicas de grupo. 

• Expressão Musical: 

- Ensaio de canções; 

- Ensaio de danças; 

- Elaboração de instrumentos com materiais reciclados. 

• Expressão Plástica: 

- Realização de mealheiros; 

- Realização de jogos com arte; 

- Pintura em tecido; 

- Confecção fatos com materiais reciclados; 

- Decoração do espaço para o Verão. 

• Participação nas 2 Festas do Projecto "Férias Grandes" 2011: 

- Festa de inicio do Projecto das "Férias Grandes", nos Jardins do Lido; 

- Festa de encerramento do Projecto no Jardim Municipal; 

- Festa de encerramento do Projecto das Férias Grandes no Centro Comunitário. 
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CENTRO COMUNITÁRIO DO PALHEIRO FERREIRO 

N° de utentes - 30 

Actividades lúdico Pedagógicas e formativas que fomentam a Inclusão Social e Digital:  

• Proiecto Cativar 

• Animações em festas de anos, artes circenses e comemorações: dia do Pai, Carnaval, Páscoa, dia 

dos Vizinhos, dia da Mãe, festas de verão, da castanha e Pão — por — Deus. 

• Animação de rua no Dia Mundial da Criança para 1500 crianças promovida pela Junta de Freguesia 

de Santo António. 

• Apresentação do vídeo do projecto em várias instituições; 

• Participação de um Jovem na Festa da RTP — Madeira "Criança para Sempre" com balonismo e 

artes circenses. 

• Participação na Feira das Vontades, Festas de Encerramento das actividades de Verão, Fóruns 

internacionais juvenis e festas de Natal. 

• Proiecto AGIL — Confecção de refeições com os jovens subordinados ao tema da União Europeia 

actividade realizada às terças-feiras com a colaboração dos utentes; 

• Projecto Saber +  - Actividade semanal de alfabetização de adultos com a orientação de uma 

professora destacada; 

• Certificação de duas utentes tendo as mesmas obtido aproveitamento (prova do 4°ano);. 

Projecto Nunca é Tarde para Aprender — projecto destinado a adultos e a seniores. 

Projecto: Musicarte — a Música como forma de prevenção dos comportamentos de risco. —

Financiado pelo Programa Juventude em Acção, participação nos ensaios e festa final de 

encerramento do projecto. 

Ensaios, actuações em vários centros Comunitários, em Missas, Ginásios da Autarquia, actuações 

nomeadamente no dia Mundial da Criança, Festas dos Vizinhos, entre outras actividades. 

• Projecto Rumo à Cidadania Participativa  

• Participação dos jovens no projecto na Junta de Freguesia de São Gonçalo e no Fórum Juvenil no 

dia 12 de Abril de 2011, na Sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal. 

• Participação total de 10 jovens no Projecto Rumo à Cidadania participativa. 

• Lideres do Tema Políticas de Inclusão Social no dia 28 de Maio de 2011 na Sala da Assembleia da 

Câmara Municipal do Funchal. 

• Premio Infante D. Henrique  em parceria com a escola dos Louros — 10 formandos na área da 

Música. 

• Participação de 3 jovens no Encontro Regional de Associações Juvenis 

• Encaminhamento e inscrições de jovens para o Programa Jovens em Formação. 

• Participação no "Dia da Família" — Encontro no RG3 dia 14 de Maio de 2011; 
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• Participação de 11 jovens no Projecto "Nova Onda": 

o Encontro Final dia 4 de Junho RG3; 

o Participação nas Marchas Populares de São João em São Gonçalo dia 24 de 

Junho. 

• Preparativos para as Marchas Populares de São João em São Gonçalo dia 24 de Junho.  

• Participação dos 10 Jovens no Encontro Internacional de Juventude que decorreu no Dolce Vita 

• Participação ao Espectáculo do Panda com as crianças; 

• Participação nas Actividades de Educação Ambiental: mundo subaquático, biodiversidade e energias 

renováveis; 

• Participação no Projecto da Divisão de Educação de Literacia Financeira. 

• Centro de Inclusão Digital Cidenet 

Actividades desenvolvidas  

Oficina Formação  — Formação Certificada em TIC destinada a crianças, jovens e Familiares; formação 

6 famílias beneficiárias de RSI; 

• Literacia Digital  — Formação Certificada que visa ensinar e avaliar os conceitos e 

competências básicas em informática, de modo a que as pessoas possam utilizar a tecnologia 

informática na vida diária para desenvolver novas oportunidades sociais e econômicas para si 

próprias, para as suas famílias e para as suas comunidades; 

• Realização de Exames D.C.B. — Diploma de Competências Básicas; 

• Oficina Web — Concepção de Cartazes, blogues, selecção e tratamento de imagens; 

• Oficina Uso Livre: Utilização de forma lúdica pedagógica do Centro de Inclusão Digital; 

• Organização das Fotos das Actividades desenvolvidas pelo Centro Comunitário do Palheiro 

Ferreiro. 

• Projecto "Férias Grandes" — 38 participantes, visitas de estudo, idas à praia, desporto, 

workshops temáticos, 

• Participação no Desfile Anual "Reciclagem" organizado pelo Centro Comunitário do Funchal. 

Participação de crianças e jovens. 

• Atelier de Dança 

Actividades Lúdicas e Pedagógicas  

• Expressão Plástica: 

• Reutilização de frascos de compota; 

• Modelação de pasta; 

• Realização de enfeites para decoração de festas realizadas nos centros; 

• Artes plásticas realização de corações, caixa do dia dos namorados, decoração do centro; 

• Comemoração do Dia dos Namorados dia 14 de Fevereiro; 

• Construção de árvores para o projecto Funchal em 3D; 
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• Confecção Flores para as Marchas Populares; 

• Pesquisa e confecção de fatos para o Desfile de Carnaval promovido pela Associação de 

Desenvolvimento Comunitário realizado a 4 de Março de 2011; 

• Artes plásticas realização de flores, cravos e balões de são João; 

• Decoração do Centro e espaços comuns do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro com 

flores de arraial confeccionadas pelos utentes; 

• Comemoração do Dia da Mãe. 

• Entrega de Prémios no Átrio da Câmara no âmbito do projecto Funchal em 3D; 

• Decoração do Centro e espaços comuns do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro; 

• Actividades de verão destinadas a crianças e jovens; 

• Entrega de Prémios do concurso "O mealheiro"; 

• Realização e participação no Concurso presépio Ecológico e da ADCF 

• Desporto — Sábados Desportivos: 

• Torneio de Futsal; 

• Basquetebol 

• Voleibol 

• Ténis-de-mesa; 

• Aulas de Esgrima 

• Capoeira: 

• Aulas de capoeira; 

• Actuações em Estabelecimentos de Ensino e Hotéis na RAM; 

• Oficina da Música: 

• Ensaios para as actuações 

• Percussão, reutilização de materiais para a confecção de instrumentos Musicais, 

• Actuações em diversas instituições locais e eventos: 

• Intercâmbios Musicais com os outros Centros Comunitários e Ginásios da Autarquia e 

Instituições da RAM; 

• Actuação nas Igreja aos Domingos; 

• Participação na Semana Cultural na Ribeira Brava com a actuação dos jovens nesse 

evento; 

• Teatro  

• Balonismo; 

• Pinturas faciais; 

• Actuações em diversas instituições da RAM; 

• Artes Circenses; 
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• Oficina Prevenir — Actividades desenvolvidas no âmbito da Prevenção das Toxicodependências 

durante as interrupções lectivas; 

• Formação destinada a famílias e jovens, dia  14 de Março pela Dra. Nazaré do Serviço regional 

da Toxicodependência; 

• Elaboração de cartazes sobre todos os tipos de Drogas Efeitos e Consequências. 

• Oficina Temas: grupos de trabalho por temas: 

• Inclusão Juvenil; voluntariado juvenil, mobilidade e ultraperiferia; 

• Oficina Radical: Realização de vários percursos pedestres em parceria com a Associação de 

Escoteiros de Portugal; 

• Organização de Peddy Paper para as actividades da Páscoa 

• Oficina Competências — Aquisição de competências, elaboração de currículos: 

• Acompanhamento Psicossocial dos jovens ao nível do seu percurso escolar e profissional; 

• Encaminhamento para estabelecimentos de Ensino via profissionalizante e mercado de 

trabalho através da articulação com Clubes de emprego e Empresas de trabalho Temporário; 

• Animadores de Rua — participação em vários encontros de Teatro, animações de Rua, actuações 

em vários eventos em Parceria com a Associação de Teatro o TAL. 

Outras Actividades:  

• Realização de intercâmbios juvenis locais e internacionais 

• Ceuta, País de Gales e Açores; 

• Violência Domestica "Campanha do Bem me Quer"! 
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SANTO AMARO — Centro Musicaearte 

N° de utentes - 135 

Projectos/Actividades desenvolvidas:  

• Projecto "Férias Grandes", (com a participação de 60 crianças e jovens): 

• Visitas de estudo; 

• Idas à praia; 

• Desporto; 

• Workshops temáticos; 

• Educação Ambiental; 

• Artes plásticas; 

• Teatro; 

• Música; 

• Dança; 

• Participação nas Actividades da Bandeira Azul: mundo subaquático, biodiversidade e energias 

renováveis; 

• Acordo de Colaboração com o Serviço Regional da Toxicodependência; 

• Participação no projecto de Literacia Financeira; 

• Participação no projecto Roteiro pelo Património; 

• Participação nas actividades de Educação Ambiental; 

• Participação no Espectáculo do Panda; 

• Acompanhamento Psicossocial dos Utentes — encaminhamentos para formação, emprego; 

• Articulação com a Técnica do RSI de Zona em visitas domiciliárias e no acompanhamento 

psicossocial; 

• Intervenção Multidisciplinar: articulação Técnica SocioHabitaFunchal de Santo Amaro; 

• Parceria com a Fundação a Comunidade Luta Contra a Sida e o projecto C@pacitar formação 

direccionada às famílias residentes no Conjunto Habitacional de Santo Amaro IV — "Programa 

Arrumar a Vida" que terá a duração de 3 anos; 

• Encaminhamentos de Jovens para o Programa Jovem em Formação; 

• Sessão para comemorar o Dia da Poupança "Cozinha Económica" com a participação do Chefe 

Octávio; 

• Sessão de informação sobre Violência Domestica "Campanha do Bem me Quer" dirigida aos adultos; 

• Alfabetização de Adultos:  Duas vezes por semana (com a participação de 10 alunos); 

• Artes Plásticas — Atividade semanal (com a participação de15 pessoas); 

• Reforço Pedagógico — Diariamente com 69 crianças inscritas até as 20h; 
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• Centro de Novas oportunidades — em parceria com a DTIM — encaminhamento de utentes para a 

fase inicial. 

• Workshops temáticos: 

- Violência Doméstica 

- Dança 

- Teatro 

- Jardinagem 

Expressão Musical (com a participação de 70 utentes) 

• Projecto Musicarte — a música como prevenção dos comportamentos de risco; 

• Aulas de piano, acordeão, viola e baixo; 

• Actuações em várias instituições locais; 

• Participação no Fórum Internacional de Juventude; 

• Festa do limão; 

• Desporto; 

• Animação e Lazer; 

• Artes Plásticas; 

• Educação; 

• Acordo de Colaboração com o Serviço Regional da Toxicodependência; 

• Capoeira: 

• Aulas de capoeira; 

• Actuações em Estabelecimentos de Ensino e Hotéis na RAM; 

• Orientação de várias Voluntárias no âmbito do Serviço Voluntário Europeu — 6 estudantes 

universitárias da Turquia; 

• Articulação 	com 	a 	Fundação 	Portuguesa 	a 	Comunidade 	Contra 	a 	Sida, 

orientação/acompanhamento de um Estagio de serviço social; 

• Encaminhamentos de Jovens para o Programa Jovem em Formação; 

• Celebração do Dia dos Vizinhos; 

• Participação no dia das Famílias dia 14 de Maio no RG3; 

• Atuação de um jovem na Festa de Encerramento do projecto Nova Onda dia 4 de Junho; 
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Clube de Emprego Sociohabitafunchal 

Actividades Desenvolvidas:  

• Atendimento 

• Atendimento de utentes que pretendem efectuar a sua inscrição no Clube de Emprego, 

pessoalmente ou através do site http://empregar.ire.gov.pt ; 

• Total de novos utentes inscritos entre Janeiro a Dezembro de 2011 - 146 Utentes; 

• Total de Utentes inscritos desde Abril de 2009 a Dezembro de 2011 — 388 utentes; 

• Total de Utentes activos - 279 

• Captação de ofertas de emprego junto de entidades empregadoras; 

• Ofertas de Emprego Angariadas Clube de Emprego Sociohabitafunchal: 

• Total de ofertas de emprego — 3 ofertas de Emprego; 

N° Oferta 
N° de utentes 

Encaminhados 

N° Utentes 

Colocados 

1. Vendedor Porta a Porta 8 3 

2. Agente Comercial 4 O 

3. Ajudante Familiar 7 O 

4. Assistente Social 5 O 

5. Gestor de Empresas 3 O 

6. Empregada de Quartos 5 O 

7. Técnico de Vendas 1 O 

8. Vendedor ao Domicílio 3 O 

9. Empregada de Quartos 7 1 

Total 43 4 

• Total de utentes encaminhados — 43 utentes; 

■ Total de utentes colocados — 4 utentes colocados em ofertas de emprego; 

• Encaminhamento de Utentes do Clube de Emprego Sociohabitafunchal para as ofertas 

de emprego publicadas no Sítio da Internet EmpreqQr: 

■ Total de ofertas de emprego — 2 ofertas de Emprego; 
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N° Oferta 
Oferta Publicada pelo 

Clube de Emprego/Univa 

N° de utentes 

Encaminhados 

N° Utentes 

Colocados 

1- 
Empregado de 

Balcão 

Sindicato de Hotelaria 
1 O 

2- Copeiro Univa Caniço 1 O 

3- 
Motorista de 

veículos 
Pesados 

Mercadorias 

Sindicato de Hotelaria 1 O 

4-  Engenheiro 
Civil 

Univa UMA 1 O 

Total 4 Ofertas 4 O 

• Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação 

■ Total de ofertas de emprego — 2 ofertas de Emprego; 

N° Oferta 
Oferta 

Publicada 

Local/Entidade N° de utentes 

Encaminhados 

N° Utentes 

Colocados 

1- 

Relações 

públicas e 

Promotores 

Na Rede 

Internet 

Homes Place 

10 
Sem 

informação 

2- 

Comissários! 

Assistentes 

de Bordo 

DN 
TAP — Contrato 

a Termo 
17 

Sem 

informação 

Total 
27 

Sem 

informação 

• Apoio à procura activa de emprego: 

• Total de utentes abrangidos — 279 utentes; 

■ Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 

profissional; 

■ Informar os utentes sobre as Técnicas de Procura Activa de Emprego e apoiá-los na 

elaboração do Curriculum Vitae, nas cartas de apresentação, nas cartas de resposta a 

anúncios de emprego e na preparação para entrevistas de emprego; 

■ Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo; 

• Encaminhamento/ Divulgação de Formação Profissional: 

• Total de utentes abrangidos no 1° trimestre do ano— 73 utentes; 

• Encaminhamento para a Formação Program Trainess PT (5 de Abril de 2011) 

■ Total de Utentes Encaminhados — 22 Utentes 

• Encaminhamento de Utentes para a Formação Encontro Reflexivo — Rumo ao Emprego 

Jovem 

• Total de Utentes Encaminhados: 2 Utentes 

• Divulgação e encaminhamento de utentes para a IX Feira dos Encontros com o Futuro 

Profissional realizada no dia 25 de Maio na Escola da APEL. 

■ Total de Utentes Encaminhados — 30 Utentes 
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• Encaminhamento para o Centro Novas Oportunidades da DRQP 

■ Total de Utentes Encaminhados — 15 Utentes 

Data 
Instituição/Forma 

ção 
Observações 

Total 
Utentes 

contactados 

Total de 
Utentes 

Seleccionados 

Outubro 
2011 

APEL 

Divulgação dos Cursos de Formação do 
projecto Incluir e Integrar Mais (parceria 

APEL, ADECOM e Ass. ASA 
24 

9 Inscrição nos cursos de formação 
(Prestação de Cuidados, Jardinagem e 

espaços verdes e Higiene e confecção de 
refeições) Projecto incluir e integrar mais 

(Parceria APEL; ADECOM e ASA) 

21 

DRQP Centro Novas Oportunidades 1 1 

28,29 e 30 
de 

Novembro 
2011 

Casa do 
voluntario 

Formação de Formadores em 
Voluntariado Realizado pelo Conselho 

Nacional para a Promoção do 
Voluntariado 

9 4 

Total 14 Utentes 

• Total de utentes abrangidos — 156 utentes; 

• Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias  
• Acções de Formação — Clube de Emprego Sociohabitafunchal em Parceria com a 

Junta de Freguesia de Santo António 

N° de Inscritos Acção de Formação 
N° de Horas 

de 
Formação 

Datas 

N° de Utentes 
 que 

Concluíram o 
Curso 

7 II Curso Básico de Informática 20 Horas 
02/02/2011 A 
31/03/2011 

3 

7 III Curso Básico de Informática 20 Horas 
02-08-2011 a 
13-09-2011 

7 

7 IV Curso Informática (básico) 20 Horas 
04-08-2011 a 
09-12-2011 

4 

9 I Curso Iniciação ao Inglês 20 Horas 
22-07-2011 a 
02-12-2011 7 

6 * 
Inscrição para a Frequência nos 

Cursos do 1° Ciclo do Ensino 
Básico Recorrente 

Ano Lectivo 
A Iniciar em 
Outubro de 

2011 
-- 

16 * 
Curso Empregabilidade — 
Integração No Mundo do 

Trabalho 
20 Horas 

A iniciar em 
Janeiro 2012 

-- 

6 V Curso Básico de Informática 20 Horas 
18-10-2011m 

a 
6-12-2011 

6 

7 II Curso de Iniciação ao Inglês 20 Horas 
15-11-2011 a 
31-01-2012 

7 

Total de 65 
Utentes Inscritos 

Total de Cursos - 8 34 Utentes 
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Cursos por iniciar, uma iniciativa do Clube de Emprego em parceria com a 
Junta de Freguesia de Santo António. 

• Estágios na União Europeia — Bolsas Leonardo Da Vinci 

Total de Bolsas Leonardo da 
Vinci 

Condições da Bolsa de 
Estágio 

Total de 
utentes 

Contactados 

Total de 
Utentes 

Seleccionados 

Local da 
realização do 

Estágio 

26 Bolsas de Estágio 

• Alemanha -5 bolsas; 
• Espanha — 6 bolsas 
• Itália — 9 bolsas 
• Malta — 5 bolsas 
• Reino 	Unido 	- 	1 

Bolsa 

• 12 Semanas de 
Estágio; 

• Pagamento 	de 
urna bolsa 

• Pagamento 	de 
despesa de 
viagem, seguro, 
e alojamento e 

6 3 

1 Bolsa de estágio 
para Gestor de 

Turismo em 
Espanha 

1 Bolsa de Estágio 
para Biologia 

Marinha em Itália 
1 Bolsa de Estágio 
para Educadora 

Sénior 

Sessões Colectivas Divulgação Clube de Emprego e Técnicas de Procura Activa de Emprego e 

Outras Actividades: 

N° de 
Sessões 

Data Sessão 
Total de 

Participantes/ 
Utentes Clube 

1 11-01-2011 
Técnicas de Procura de Emprego - 

Entrevista de Emprego 
Utentes da Instituição Caritas 11 

2 11-01-2011 
Técnicas de Procura de Emprego — 

Elaboração de Currículo 
Utentes da Instituição Caritas 

1 17-01-2011 
Proposta de Emprego/formação 
Comercial de Telecomunicações 

Empresa Grupo CRH 
12 

1 26-06-2011 Programa Juventude e Acção 16 

1 24-06-2011 

Empreendedorismo 

Clube de emprego Sociohabitafunchal 
em parceria com o Clube de Emprego 
Sindicato de Hotelaria e o Banco BES 

3 

1 06-09-2011 

Empreendedorismo 

Clube de Emprego em Parceria 
com a AJEM 

12 

1 24-09-2011 

Empreendedorismo 

Sessão de informação 

Micro crédito — BES 

12 

2 

08-11-2011 — Qta. Josefina 

28-11-2011 — S. Gonçalo 
Sessão Geral de Técnicas de Procura 

de Emprego 
7 
6 

Total de Participantes 79 
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• Sessões Colectivas Divulgação Clube de Emprego e Técnicas de Procura Activa de Emprego 
e Outras Actividades: 

N° de 
Sessão 

Área de 
Intervenção 

Bairro 
Técnico 

Responsável 
Data Acção 

Total de 
Participantes 

Objectivos 
da Sessão 

1 

Sessões 
Técnicas de 
Procura de 
Emprego — 

Bairros 
Sociais da 

CMF 

Ribeira 
Grande 

Dr.a Andreia 

16-03-2011 

Trabalhar em 
equipa 

10 

• Sessões de 
Técnicas de 
Procura de 
Emprego 
realizadas nos 
Centros 
Comunitários 
dos bairros 
sociais da 
Câmara 
Municipal do 
Funchal 

• Colaborar com 

responsável 
pelo bairro na 
identificação de
casos de 
desemprego e 
necessidades 
de formação. 

2 
 

Quinta 
Josefina 

Dr.a Dina 

6/04/2011 - 
Apresentação 

Clube de 
Emprego 

 

6 

3 Pico 

8/04/2011 - 

Apresentação 
Clube de 
Emprego 

3 

4 
 

Quinta 
Falcão 

Dr.a Tânia 

20/04/2011 - 
Apresentação 

Clube de 
Emprego 

13 

5 

Falcão 
Quinta  Dr.a Tânia 

18/05/2011 — 
de 

CV e Carta de 
Apresentação 

13 

6 
Quinta 

Josefina 
Dr.a Dina 

10/05/2011 — 
Sessão 

Técnicas de 
Procura de 
Emprego 

4 

7 

Quinta 
Falcão 

Dr.a Tânia 

16/05/2011 — 

Técnicas de 
Recrutamento 
e Selecção — 
Simulação de 

Entrevista 
Profissional 

o técnico  13 

8 

Quinta 
Falcão 

30/05/2011 

Avaliação das 
Entrevistas 

Profissionais 

13 

9 

Canto 
do Muro 

Dr.a Teresa 

20/05/2011 

Apresentação 
 do Clube e 

Técnicas de 
Procura de 
Emprego 

8 

10 

Quinta 
Josefina 

Dr.a Dina 

31/05/2011 

Sessão 
Quero 

Trabalhar? 

8 

• Acções de Formação — Escola da APEL em parceria com a ADECOM, ASA e o Clube 
de Emprego Sociohabitafunchal. 
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N° de Utentes 
Inscritos/Divulgação 

N° de 
Utentes a 
Frequentar 
as 
sessões/ 
Actividade 

Acção de 
Formação 

N° de 
Horas de 
Formação 

Datas 
N° de Utentes 
seleccionados 

21 

Curso de Formação Incluir e 
Integrar Mais Vertente 

4 
Higiene e 
Confecção de 
Refeições 

650H Inicio da 
formação 
14 de 
Novembro 
de 2011 

1 

12 
Prestação de 
Cuidados 

650H 5 

5 
Jardinagem e 
Espaços Verdes 

650H 3 

Total de Inscritos — 21 Utentes Total de 
Seleccionados 

9 Utentes 

• Actividades de Voluntariado e Acções de Formação em Voluntariado — Casa do 
Voluntario em Parceria com o Clube de Emprego 

N° de Utentes 
Inscritos/Divulgação 

N° de 
Utentes a 

Frequentar 
as 

sessões/ 
Actividade 

Acção de Formação 
 N° de 

Horas de 
Formação 

Datas 

N° de 
Utentes que 
Concluíram 

o Curso/ 
Actividade 

9 6 

Formação de 
Formadores em 

Voluntariado 
Realizado pelo 

Conselho Nacional 
para a Promoção do 

Voluntariado 

18 Horas 

28, 29 e 
30 de 

Novembro 
de 2011 

6 

10 4 

Participação na acção 
de voluntariado — 

recolha de alimentos 
para a Associação 
Cáritas Diocesanas 

3 Horas 
27-11- 
2011 

4 
 

4 4 

Participações na IX 
Feira das Vontades no 
Jardim Municipal do 
Funchal — Promoção 
do Voluntariado — 4 

Utentes fizeram 
voluntariado durante 

os 4 dias de Feira 

16 Horas 

2011  

02-12- 
2011 a 
05-12- 

4 

Total — 23 Utentes Total 	- 14 
Utentes 

Total - 3 Acções 
Total - 
14 Utentes 

• Sessões Colectivas Divulgação Clube de Emprego e Técnicas de Procura Colaborar 

com as entidades de parceiras: 

• Parceria com o Projecto Capacitar do Programa Escolhas, na divulgação de serviços na 

comunidade local (Quinta da Ribeira — Santo António), encaminhamentos para inscrição no 

clube e Instituto de Emprego da Madeira, qualificação e emprego e realização de sessões de 

informação e formação na área do emprego e formação profissional. 
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• Parceria com a Junta de Freguesia de Santo António no apoio das actividades da Junta que 

estejam relacionadas com o emprego e formação. 

• Parceria com a Direcção Regional de Qualificação Profissional, no apoio e 

acompanhamento dos formandos na inserção no mercado de trabalho; encaminhamento para 

inscrição no clube de emprego e Instituto de Emprego da Madeira; e realização de sessões 

colectivas de informação e divulgação na área do emprego. 

• Parceria com a Casa do Voluntário, no encaminhamento dos desempregados para 

ocupações temporárias em áreas de interesse de forma ganhar competências pessoais, sociais 

e profissionais. 

• Parceria com a Direcção Regional de Qualificação Profissional, no apoio e 

acompanhamento dos formandos na inserção no mercado de trabalho; encaminhamento para 

inscrição no clube de emprego e Instituto de Emprego da Madeira; e realização de sessões 

colectivas de informação e divulgação na área do emprego. Encaminhamento de utentes para 

o Centro de Novas Oportunidades da DRQP para melhorias de qualificações. 

• Parceria com Instituto de Emprego da Madeira, no controlo quinzenal de desempregados 

subsidiados 

■ Controlo de Apresentação Quinzenal de Desempregos Subsidiados 

Actividade 
Controlo 

N° de Subsidiados 
em S. Ant°. 

Inicio da 
Actividade 

Período de 
Contagem 

N° total de 
Atendimentos 

 Controlo 
Clube de 
Emprego 

Parceria IEM, Clube de Emprego 
Sociohabitafunchal e Junta de 

Freguesia de Santo António 

Aproximadamente 
710 subsidiados 

2 de Maio 
2011 

Maio a Setembro 
de 2011 

502 

E. Orientação de Estágios 

• Orientação de Estágio Curricular de uma aluna do 3° ano do Curso de Serviço Social da 

Universidade da Madeira, em articulação com a técnica da Sociohabitafunchal; 

• Orientação de Estágio Curricular de duas alunas do 3° ano do Curso de Animação Sócio-Cultural da 

Escola Profissional de Santa Cruz; 

• Orientação de Estágios Curriculares do Curso de Animação Sócio-Cultural da Escola ASAS; 

• Orientação de Estágios Curriculares do Curso de Animação Sócio-Cultural da Escola Atlântico; 

• Orientação de Estágios Curriculares do Curso Organização de Eventos da Escola Cristovão 

Colombo; 

• Orientação de Estágios Curriculares do Curso Técnico de Apoio Psico Social da Escola de S: 

Roque; 
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F. Representação nos seguintes órgãos: 

• Núcleo Local de Inserção do R.S.I.; 

• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; 

• Rede de Centros Comunitários da RAM; 

• Projeto Capacit@r — Programa Escolhas, 

G. Outros Projectos em Desenvolvimento 

Arrumar a Vida  

O projecto de gestão de economia Doméstica, direccionado aos inquilinos do Bairro da Quinta 

Falcão, com a realização de 28 Sessões de Informação/Formação, com os seguintes temas: 

Empregabilidade e Formação; Cidadania; Educação dos filhos, Gestão e Consumo, Orçamento 

familiar, Auto-estima, violência doméstica, comportamentos de Risco. 

Realizaram-se ainda algumas actividades sócio-educativas de convívio entre o grupo (Festa de Natal, 

Passeios/Visitas de estudo etc.). 

Projecto de Promoção de competências pessoais, sociais e familiares - "EDUCAR PARA 

MELHORAR" Conjunto Habitacional da Quinta Falcão:  

Projecto CQtivar 

O projecto está a ter continuidade através de um acordo de parcerias entre a Associação de Teatro o Tal, 

Associação Alternativas Jovens ASCAJ e os recursos humanos afectos ao centro Comunitário do Palheiro 

Ferreiro. 

• Articulação com a Associação o TAL para dinamização da Oficina de Teatro no Palheiro Ferreiro e 

Santo Amaro; 

• Actuações Grupo de Animadores de Rua; 

• Actuações em várias Festas de aniversário e em escolas do Concelho do Funchal; 

• Realização de um trabalho em Rede com instituições locais no sentido de agendar as actuações dos 

jovens; 

• Contactos com os formadores e animadoras sobre o plano de actividades, confecção de factos e 

aquisição de Materiais; 

Proiecto Poupar Sem Gastar:  

• Projecto AGIL  — Confecção de refeições subordinado ao tema da União Europeia, confecção com os 

utentes da ementa para o Dia Europeu dos Vizinhos. 
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• Projecto: Musicarte  — a Música como forma de prevenção dos comportamentos de risco.— Projecto 

que está a ser implementado em todos os centros comunitários geridos pela SocioHabitaFunchal. 

• Frequentaram as aulas de música, cerca de 209 crianças, Jovens e adultos, residentes nos 

seguintes Bairros Sociais: 

• S. Gonçalo - 20 idosos + 37 Jovens; 

• Canto do Muro — 10 Jovens; 

• Palheiro Ferreiro — 10 Jovens; 

• Quinta Falcão — 17 Adultos + 15Jovens; 

• Pico dos Barcelos - 15 Jovens; 

• Quinta Josefina — 5 Jovens; 

• Ribeira Grande — 10 Jovens; 

• Santo Amaro — 70 crianças, jovens e adultos 

• Foram criados Grupos Musicais (Bandas de Música, Boysband's, Girl'sband's, Grupos de 

breakdance, Hip Hop) de canto (grupos corais), em Santo Amaro, Pico dos Barcelos, Palheiro 

Ferreiro, Canto do Muro, São Gonçalo; 

• Decorreram várias atuações dos grupos de idosos e jovens em convívios, missas, espetáculos: 

Natal, Pascoa, Reis, Dia dos Vizinhos entre outras. Ginásios, Missas em eventos de Cariz 

Social: Feira das Vontades, Foruns Internacionais de Juventude, Jantares de Solidariedade 

entre outros; 

• Colaboração com a Escola dos Louros no âmbito do prémio Infante D. Henrique; 

• Acordo de Colaboração com o Serviço Regional da Toxicodependência; 

• Intercâmbio multilateral com a Polónia  

• "Uma parceria entre quatro países da União Europeia: Portugal, Polónia, França e Alemanha. 

Projecto Financiado pelo Programa Juventude em Acção; 

• Visita de Estudo de Boas Práticas —  Cardiff Youth Service — no âmbito de um projecto financiado 

pelo Programa Juventude em Acção, visita de estudo a vários Centros; 

• Comunitários, métodos e técnicas de intervenção na área da inclusão social. Técnicos de vários 

países tais como Portugal, Roménia, Turquia, Pais de Gales e Letónia. 

• Projecto de Participação Juvenil e Democracia —  parceria com Canárias, Açores e Madeira. 

Projecto de Boas práticas em termos de auscultação juvenil. Projecto Financiado pelo Programa 

Juventude em Acção. 

• Projecto Rumo à Cidadania Participativa -  técnica da Empresa destacada para a implementação e 

coordenação do projecto, projecto que decorreu em todas as Juntas de Freguesia do Concelho do 

Funchal. A equipa técnica é constituída por técnicos dos vários departamentos da autarquia, 

SociohabitaFunchal, Divisão de Educação. Acção social e projecto C@pacitar. O projecto teve inicio 

em, Setembro de 2010 e termina em Setembro de 2011. 
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• Início da auscultação juvenil pelas várias Juntas de freguesia do Concelho do Funchal. 

• Realização da Assembleia Municipal juvenil a 28 de Maio de 2011. 

• Projecto Musicarte inter-ilhas  — intercâmbio na área da música entre jovens dos Bairros sociais da 

sociohabita e jovens dos Açores — ida aos Açores em Agosto. 

• Fórum juvenil dia 12 de Fevereiro,  ida ao Programa de televisão Irreverência. 

• Participação numa formacão Promovida pelo Programa Juventude em Acção sobre Jovens e a  

Democracia -  Colaboração no estudo que está a ser realizado a nível Nacional sobre a percepção 

que os jovens têm sobre a politica. 

• Colaboração com o projecto COpacitar —  financiado pelo Programa Escolhas que está a ser 

implementado na freguesia de Santo António, sendo a sua sede no Centro Comunitário da Ribeira 

Grande. 

• PROGRAMA GRUNDTVIG —  participação num seminário de contacto na Bratislava para a 

elaboração de futuros projectos na área da inclusão social com recurso a parcerias internacionais. 

Entrega de candidatura. 

• SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU  

• Sessões de Divulgação em parceira com a Divisão de Acção Social, nas Escolas profissionais 

Atlântico e Cristóvão Colombo. 

• Apresentação de candidatura ao Programa Juventude em Acção para a recepção de 

voluntários internacionais para efectuarem um serviço voluntário europeu nos centros 

comunitários geridos pela SocioHabitaFunchal. 

• Projecto Diversificar, Aprender e Conhecer! Acolhimento de 3 voluntárias no Atelier da Quinta 

Falcão e Centro Comunitário da Ribeira Grande.  

Orientação na construção do portfolio de cada voluntária.  

Introdução ao Youthpass.  

Orientação de um Estagio de uma Jovem que foi realizar um SVE em Berlim 

Orientação de um SVE de dois Turcos que realizaram o seu voluntariado no centro 

Comunitário do Funchal 

• Sessões de Divulgação em parceira com a Divisão de Acção Social, nas Escolas profissionais 

Atlântico e Cristóvão Colombo. 

Projecto "Desemprego Jovem e Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social". — Projecto 

financiado pelo Programa Juventude em Acção em parceria com a Direcção Regional da Juventude da 

RAM, dos Açores e a Associação Alternativas Jovens. 
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HORTAS E JARDINS (mantidos pelos moradores) 

• Projecto "Quintinha em Flor"  

• Participação no concurso da Divisão de Educação da CMF, "Funchal Cidade Florida" 

• Projecto "Hortas na Quinta Josefina"  , 

• Atribuição de 4 Hortas  

• Participação no concurso da Divisão de Educação da CMF, "Funchal Cidade Florida" -

premiados com o 2° e 3° prémio 

• Projecto "Hortas do Pico"  - Conjunto Habitacional do Pico dos Barcelos: 

• Atribuição de 4 Hortas  

• Participação no concurso da Divisão de Educação da CMF, "Funchal Cidade Florida" 

• Projecto "Jardins do Pico" -  participação no concurso da Divisão de Educação da CMF, "Funchal Cidade 

Florida" - premiado com o 2° prémio 

• Manutenção de 43 Hortas pelos moradores, nos seguintes Conjuntos Habitacionais: 

- C.H. da Quinta Falcão — 12 hortas 

- C.H. dos Viveiros — 3 

- C.H. Pico dos Barcelos — 14 

- C.H. Quinta Falcão ll - 4 

- C.H. Quinta Josefina — 3 

- C.H. Palheiro Ferreiro — 7 
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II - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Este Departamento tem como atribuições mais relevantes a cobrança das rendas sociais e 

comerciais, a liquidação das despesas da empresa, o pessoal, a instrução de candidaturas ao programa de 

apoio à autoconstrução (PRID), o Serviço de Atendimento ao Público, a gestão de pequeno bar e dos 

serviços gerais da Sociohabitafunchal. 

O Pessoal ao serviço da Empresa está dividido entre os vários Departamentos com um número 

muito mais expressivo na área social. 

A empresa iniciou e terminou o ano com 41 trabalhadores ao seu serviço. 

No que respeita às rendas, verifica-se a actualização mensal dos dados necessários ao seu 

processamento e cobrança e a actualização anual que se efectua no mês de Março. No ano de 2011, num 

universo de 1288 inquilinos, a taxa de incumprimento foi da ordem dos 15%. De entre estes, 44 assinaram 

acordo de pagamento. Nos casos em que a cobrança se afigura mais difícil foram interpostas 32 Acções de 

Cobrança via Judicial. 

No que respeitou à liquidação de despesas a taxa média de pagamento é de 78 dias. 

Ao longo do ano, a Sociohabitafunchal tem sempre disponibilidade de Tesouraria (Bancos) que 

cumpriu com as suas obrigações financeiras no imediato. 

Relativamente ao Programa PRID, foram instruídas 26 candidaturas no Concelho, das quais 9 já 

foram apoiadas pelo Governo Regional (IHM). 

O Serviço de Atendimento e Arquivo Geral tem uma forte afluência de utentes, essencialmente 

inquilinos e candidatos aos programas habitacionais (Habitação Social e PRID), tendo atingido um total de 

3282 registos de entradas em 2011, o que representa cerca de 13 atendimentos dia. 

O bar, consiste numa pequena estrutura que visa servir os funcionários da empresa nas duas partes 

diárias evitando a saída do local de trabalho. 

Os serviços gerais, compreende o serviço de PBX e fotocopias e os trabalhos de limpeza das 

instalações e Centros Comunitários. 
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III - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

Vistorias de habitações:  

• Foram efectuadas 558 vistorias a moradias da Câmara, que resultaram em decisão de efectuar 

diversas reparações; 

• Execução de 27 listas de manutenção dos Bairros da Câmara e enviadas a Câmara para 

autorização; 

• Envio de 355 faxes a várias empresas de construção para execução de trabalhos de manutenção; 

• Acompanhamento de 263 obras das 27 listas aprovadas pela Câmara. 

• Acompanhamento e monitorização dos custos referentes a cada obra intervencionada. 

• Vistorias a 56 moradias no âmbito do PRID, incluindo respectivo relatório e registo fotográfico; 

• Vistorias a 16 casas em ruiva/degradados incluindo respectivo relatório e registo fotográfico; 

• Oficios diversos — 41 

• Execução de diversas medições/orçamentos nomeadamente: 

ATL Santo Amaro( Musica @ Arte); 

Campo de Jogos Ribeira Grande; 

Cobertura bloco A CH Canto Muro III; 

Obras de beneficiação CH Viveiros II; 

Obras de beneficiação CH Galeão; 

Diversas moradias camarárias em muito mau estado de conservação. 

• Elaboração de processo de concurso das seguintes obras: 

Centro Musica @ Arte — CH Santo Amaro IV; 

Remodelação casa 14,15,16 e 17 do Bairro da Ponte; 

Encerramento das galerias pedonais e corpos de escadas CH Palheiro Ferreiro; 

Conservação dos bairros antigos da Câmara e espaços afectos à Sociohabitafunchal,E.M. 

• Acompanhamento da construção/remodelação: 

Centro Musica @ Arte — CH Santo Amaro IV; 

Remodelação casa 14,15,16 e 17 do Bairro da Ponte; 

Encerramento das galerias pedonais e corpos de escadas CH Palheiro Ferreiro. 
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• Outras vistorias — Garantias de obra e libertação garantias bancárias; 

Vistorias aos polidesportivos do Município para libertação de garantia de obra: 

Campo de Jogos CH Canto Muro II 

ATL CH Canto Muro III 

ATL São Gonçalo 

Centro das Murteiras 

Centro do CH Romeiras 

Centro CH Palheiro Ferreiro 

Centro CH Quinta Josefina 

Casa Azul 

Centro CH Várzea 

Centro Viveiros 

Centro Santo Amaro 

Vistorias a diversos CH/ Centros do Município para libertação de garantia de obra: 

CH Canto Muro I 

Bloco G dos Viveiros 

Campo de Jogos de Santo Amaro 

ATL Quinta Falcão 

Vistorias a diversos CH no âmbito de garantia de obra: 

CH Quinta Falcão II — Acompanhamento dos vários trabalhos de rectificação no interior das fracções, 

e todas as áreas comuns do empreendimento; 

Moradias Quinta Faial; 
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IV- DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HABITACIONAL 

• Acompanhamento/fiscalização, medições e facturação da empreitada de "Acabamento do Conjunto 

Habitacional dos Viveiros III (2a Fase) — 24 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores"; 

• Conjunto Habitacional da Quinta Falcão — 16 Fogos — Análise de diversas reclamações; 

• Preparação da Revisão de Preços Definitiva da Obra de Acabamento do Conjunto Habitacional dos 

Viveiros III — 24 Fogos, construído pela ACF. 

• Análise do projecto definitivo das diversas especialidades (estabilidade; contenção periférica; águas e 

esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e acústica; rede de combate a 

incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias através de 

painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e 

orçamentação) para o empreendimento da Quinta Falcão (3a Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e 

Arranjos Exteriores; 

• Preparação e lançamento do Concurso para as diversas especialidades (estabilidade; contenção 

periférica; águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e acústica; rede 

de combate a incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias 

através de painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e 

orçamentação) para o empreendimento das Cruzes II (2 a  fase) — 11 fogos, Infraestruturas e Arranjos 

Exteriores; 

• Preparação e lançamento do Concurso para as diversas especialidades (estabilidade; contenção 

periférica; águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e acústica; rede 

de combate a incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias 

através de painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e 

orçamentação) para a recuperação de 2 prédios — 5 fogos, na Zona Velha da Cidade do Funchal. 

• Acompanhamento e verificação dos projectos definitivos das diversas especialidades (estabilidade; 

contenção periférica; águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e 

acústica; rede de combate a incêndio; projecto de segurança. 
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• Contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias através de painéis solares; estudo fotovoltaico; 

paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e orçamentação) assim como, Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos para o empreendimento da Quinta Falcão (2' Fase) — 30 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Acompanhamento e verificação dos projectos definitivos das diversas especialidades (estabilidade; 

contenção periférica; águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e 

acústica; rede de combate a incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas 

sanitárias através de painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; 

medições e orçamentação) assim como, Programa de Concurso e Caderno de Encargos para o 

empreendimento da Quinta Falcão (3a  Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Lançamento do Concurso Público no valor base de € 560.000,00 para a empreitada de construção do 

empreendimento da Quinta Falcão (3a  Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Acompanhamento e verificação dos projectos definitivos das diversas especialidades (estabilidade; 

contenção periférica; águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e 

acústica; rede de combate a incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas 

sanitárias através de painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; 

medições e orçamentação) assim como, Programa de Concurso e Caderno de Encargos para o 

empreendimento dos Viveiros III (3a  Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Lançamento do Concurso Público no valor base de € 2.700.000,00 para a empreitada de construção 

empreendimento dos Viveiros III (3a  Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Acompanhamento e esclarecimentos das dúvidas surgidas na execução do ante projecto para as 

diversas especialidades para a recuperação de 2 prédios — 5 fogos, na Zona Velha da Cidade do 

Funchal. 

• Abertura de Concurso por Ajuste Directo, com convite a 3 empresas, para os trabalhos de 

prospecção geotécnica para o empreendimento da Quinta Falcão (4a Fase) — 38 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores e Bairro da Ponte — 23 Fogos, Infraestruturas e Arranjos 

Exteriores. 

• Análise das propostas das empresas convidadas a concorrer ao concurso para os trabalhos de 

prospecção geotécnica para o empreendimento da Quinta Falcão (4a  Fase) — 38 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores e Bairro da Ponte — 23 Fogos, Infraestruturas e Arranjos 

Exteriores. 
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• Acompanhamento da realização das sondagens com relatórios diários quer no empreendimento da 

Quinta Falcão (4a Fase) — 38 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores, quer no Bairro da Ponte —

23 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores. 

• Pré-dimensionamento da estrutura (sapatas; pilares; vigas e lajes) dos blocos de apartamentos a 

construir no Bairro da Penha de França. 

• Esclarecimento das várias reclamações colocadas no Concurso Publico realizado para a execução 

das diversas especialidades para o empreendimento da Quinta Falcão — 38 Fogos. 

• Acompanhamento das reclamações da empreitada de "Acabamento do Conjunto Habitacional dos 

Viveiros III (2a Fase) — 24 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores"; 

• Esclarecimentos aos Erros e Omissões solicitados pelas várias empresas concorrentes ao concurso 

de construção do empreendimento da Quinta Falcão (3a Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e Arranjos 

Exteriores; 

• Analise das propostas referentes ao Concurso Público, para a empreitada de construção do 

empreendimento da Quinta Falcão (3a Fase) — 8 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Esclarecimentos aos Erros e Omissões solicitados pelas várias empresas concorrentes ao concurso 

de construção do empreendimento dos Viveiros III (3 a  Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e Arranjos 

Exteriores; 

• Analise das propostas referentes ao Concurso Público para a empreitada de construção 

empreendimento dos Viveiros III (3 a  Fase) — 28 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Acompanhamento e esclarecimentos das dúvidas surgidas na execução do projecto de execução 

para as diversas especialidades para a recuperação de 2 prédios — 5 fogos, na Zona Velha da Cidade 

do Funchal; 

• Acompanhamento e esclarecimentos das dúvidas surgidas na execução do ante projecto para as 

diversas especialidades para a construção do Conjunto Habitacional das Cruzes II (2 a  Fase) — 7 

Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Análise das sondagens geotécnicas efectuadas para o empreendimento da Quinta Falcão (4a Fase) —

38 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores e Bairro da Ponte — 23 Fogos, Infraestruturas e 

Arranjos Exteriores; 

• Lançamento do Concurso Público no valor base de € 2.746.193,75 para a empreitada de construção 

do empreendimento da Quinta Falcão (2 a  Fase) — 30 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 
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• Relatório final referente ao Concurso Publico realizado para a execução das diversas especialidades 

para o empreendimento da Quinta Falcão — 38 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Relatório Preliminar do concurso para "Fornecimento de Projectos de Especialidades, Medições, 

Orçamentos e Processo de Concurso para a Recuperação do Bairro da Ribeira Grande — 30 Fogos". 

• Relatório final referente ao Concurso para "Fornecimento de Projectos de Especialidades, Medições, 

Orçamentos e Processo de Concurso para a Recuperação do Bairro da Ribeira Grande — 30 Fogos". 

• Recepção Provisória da obra de Acabamento do Conjunto Habitacional dos Viveiros III — 24 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores. 

• Análise do ante-projecto das diversas especialidades (estabilidade; contenção periférica; águas e 

esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e acústica; rede de combate a 

incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias através de 

painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e 

orçamentação) para a recuperação de 2 prédios na Zona Velha na cidade do Funchal — 5 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Análise do projecto de execução das diversas especialidades (estabilidade; contenção periférica; 

águas e esgotos; rede pluvial; electricidade e telecomunicações; térmica e acústica; rede de 

combate a incêndio; projecto de segurança contra incêndios; aquecimento de águas sanitárias 

através de painéis solares; estudo fotovoltaico; paisagismo; ventilação mecânica; gás; medições e 

orçamentação) para a recuperação de 2 prédios na Zona Velha na cidade do Funchal — 5 Fogos, 

Infraestruturas e Arranjos Exteriores; 

• Recepção definitiva das seguintes obras: 

- Centro de Convívio e Parque Infantil da Quinta Josefina; 

- Centro de Convívio e Campo de Jogos das Romeiras; 

- Centro de Convívio das Murteiras; 

- Centro de Cívico de São Gonçalo; 

- Centro de Convívio do canto do Muro III; 

- Centro de Convívio dos Viveiros; 

- Centro de Convívio da Várzea; 

- Centro de Convívio de Santo Amaro; 

- Centro de Convívio do Palheiro Ferreiro; 

- Campo de Jogos do Canto do Muro II; 

- Centro de Convívio da Casa Azul. 
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V - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS 

Na Área de Sistemas de Informacão:  

• Actualização do site de Informação Geográfica do Concelho - Geofunchal com novos conteúdos 

relacionados com a Habitação, nomeadamente: centros comunitários e polidesportivos, informação 

que já se encontra disponível na referida página (http//geofunchal). 

• Actualização do SIG - Habitação Social com o novo Ortofotomapa de 2010, estando disponível, na 

respectiva página. 

Site da Sociohabitafunchal:  

• Levantamento fotográfico dos Programas e Projectos de Intervenção Comunitária referente ao Plano 

Anual de Actividades de 2010. 

• Tratamento de imagens através dos Programas GIMP e Picture Manager. 

• Introdução das mesmas, estando disponível a sua visualização através do endereço 

http://www.madeiranaweb.com/sh;  

• Levantamento e análise dos temas para o novo Site da Sociohabitafunchal. 

• Criação de um link à página do site da Sociociohabita, para visualização geográfica dos conjuntos 

habitacionais, centros comunitários e polidesportivos. 

• Estão inseridos os seguintes temas: Apresentação e Identificação da Empresa; Parque Habitacional 

do Município, Programas de Habitação Social, Políticas de Inclusão Social, Estudos e Projectos de 

Arquitectura, Promoção e Construção; 

• Projecto de Arquitectura (Execução) Qta. Falcão — 30 fogos; 

• Projecto de Arquitectura/licenciamento do Bairro da Qt. Freiras — 89 fogos; 

• Projecto de Execução da Qt. Falcão (3a  fase) — 8 fogos (conclusão). 

• Projecto de Arquitectura/licenciamento da Qt. Falcão (4 a  fase) — 38 fogos — Conclusão. 

• Projecto de Execução da Qt. Falcão (3a fase) — 8 fogos (em curso). 

• Levantamento e estudo quinta falcão 5a  fase; 

• Estudo para a recuperação do Conjunto Habitacional da Ribeira Grande. 

• Projecto Licenciamento recuperação do Conjunto Habitacional da Ribeira Grande (conclusão). 

• Projecto Licenciamento Centro Musica@Arte em Santo Amaro — preparação concurso. 

• Projecto Licenciamento Bairro da Ponte — Conclusão. 

• Estudo do projecto, licenciamento e execução Penha de França — 51 fogos. 

• Projecto execução Viveiros III — 28 fogos. 

• Projecto Licenciamento Cruzes (nova versão) — 7 fogos; 

• Projecto Execução Cruzes — em desenvolvimento; 

• Projecto Licenciamento Santa Maria — 80 fogos; 

• Estudo renovação ATL Quinta Josefina e Pico dos Barcelos; 

• Levantamento Moradia Rua do Esmeraldo para recuperação; 
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DO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
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CHAOligUNCENI. FE A. 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

O Investimento previsto no Plano Plurianual de Investimento da Empresa, para o exercício de 2011, que 

consistia em activo fixo tangível, totalizava 12.900 euros. 

Os valores previstos e realizados, foram os seguintes: 

Investimentos Previstos Realizado 

Equipamento Administrativo 

- Equipamento Informático 4.100 6.024,57 

- Instrumentos Musicais 1.200 O 

- Equipamento Centros Comunitários 7.600 1.361,40 

Total 12.900 7.385.97 

Os investimentos realizados visaram dotar a Empresa de meios indispensáveis para a sua actividade. 

Relativamente aos valores orçamentados e realizados verificou-se um grau de 57.25%, do valor 

orçamentado, representando um desvio de 5.514,03 €. 

Funchal, 31 de Janeiro de 2012. 

O Administrador Único 	 O Técnico Oficial de Contas 

9)f 	
kisc, Roc},c, 
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IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.E.M. 

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Montantes expressos em euros) 

ACTIVO Notas 31-12-2011 31-12-2010 

ACTIVO NÃO CORRENTE: 
Activos fixos tangiveis 

Total do activo não corrente 

3,7 31/82,08 44.603,32 

31.782,08 44.603,32 

ACTIVO CORRENTE: 
Inventários 3,9 874,66 599,78 

Clientes 3,10 67.570,74 150.185,31 

Estado e outros entes públicos 16 315,00 1.543,17 

Outras contas a receber 3,6,10 41.767,56 68.032,54 

Diferimentos 3,11 7,38 195,00 

Caixa e depósitos bancários 3,4,10 141.264,83 74.069,01 

Total do activo corrente 251.800,17 294.624,81 

Total do activo 283.582.25 339.228,13 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

CAPITAL PRÓPRIO: 
Capital realizado 12 200.000,00 200.000,00 

Reservas legais 13 2.923,79 2.923,79 

Resultados transitados 14 -119.528,01 -115.706,19 
83.395,78 87.217,60 

Resultado liquido do período 6.587,53 -3.821,82 

Total do capital próprio 89.983,31 83.395,78 

PASSIVO: 
PASSIVO CORRENTE: 

Fornecedores 3,15 9.392,37 5.830,76 

Estado e outros entes publicos 16 25.639,24 24.594,20 

Accionistas I sócios 15 50.000,00 50.000,00 

Outras contas a pagar 3,15,17 108.567,33 175.407,39 

Total do passivo corrente 193.598,94 255.832,35 

Total do passivo 193.598,94 255.832,35 

Total do capital próprio e do passivo 283 582,25 339 228,13 

O Administrador Único O Técnico Oficial de Contas 

POSA acick4 
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SOCIOHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.E.M. 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Montantes expressos em euros) 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2011 2010 

Vendas e serviços prestados 
Subsídios é exploração 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Fornecimentos e serviços externos 

18 
18 
9 
19 

912.132,73 
356.275,71 
-16.674,70 

-121.591,16 

959.374,27 
372.483,70 
-15.890,09 
-99.627,98 

Gastos com o pessoal 20,24 -940.134,25 -1.010.388,42 

Imparidade de dividas a receber (perdas 1 reversões) 3,10 -171.229,07 -200.999,51 

Outros rendimentos e ganhos 21 24.324,41 30.788,26 

Outros gastos e perdas 22 -16.297,12 -19.919,05 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 26.806,55 15.821,18 

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 23 -20.207,21 -19.641,26 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 6.599,34 -3.820,08 

Resultado antes de impostos 6.599,34 -3,820,08 

Imposto sobre o rendimento do período 3,8 11,81 1,74 

Resultado líquido do período 6.587,53 -3,821,82 

O Administrador Único 	 O Técnico Oficial de Contas 

sA RocuA 
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SOC!OHABITAFUNCHAL - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E.E.M. 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA 

PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Montantes expressos em euros) 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS: 

Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 

NOTAS 2011 2010 

795.425,95 
-11.481,63 

-650.892,67 

787.379,42 

-9.170,19 
-675.911,82 

Caixa geradagerada pelas operações 133 051,65 102.297,41 

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento 1 228,17 -615,49 

Outros recebimentos / pagamentos -55.310,78 -30.799,62 

Fluxos das actividades operacionais [1] 78 969,04 70 882,30 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: 

Pagamentos respeitantes a: 

Activos fixos tangíveis -11.773,22 -31.296,74 

Activos intangíveis 
Investimentos financeiros 
Outros activos -11 773,22 -31.296,74 

Recebimentos provenientes de:  

Activos fixos tangíveis 

Activos intangíveis 
Investimentos financeiros 
Outros activos 

Subsídios ao investimento 
Juros e rendimentos similares 

Dividendos 0,00 0,00 

Fluxos das actividades de investimento [2] -11.773,22 -31 296,74 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 

Cobertura de prejuízos 
Doações 
Outras operações de financiamento 0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a: 

Financiamentos obtidos 

Juros e gastos similares 
Dividendos 
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio 

Outras operações de financiamento 0,00 0,00 

Fluxos das actividades de financiamento [3] 0,00 0,00 

Variação de caixa e seus equivalentes [4].[1]+[2]+[3] 67.195,82 39.585,56 

Efeito das diferenças de câmbio 

Caixa e seus equivalentes no início do período 74.069,01 34.483,45 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 141.264,83 74.069,01 

O Administrador Único 	 O Técnico Oficial de Contas 
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SOCIOHABITAFUNCHAL EMPRESA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO E.E.M.  

Anexo às demonstrações financeiras 

em 31 de Dezembro de 2011 

(Montantes expressos em euros) 

1 IDENTIFICA ÃO 

A Empresa Sociohabitafunchal — Empresa Municipal de Habitação E.E.M. é uma Empresa Municipal, 
constituída em 23 de Fevereiro de 2005 e tem a sua sede social no Edifício dos Paços do Município, Largo 
do Município. 

A Empresa é detida pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como objecto social principal a promoção e a 
construção de habitação social no concelho do Funchal, e a gestão social, patrimonial e financeira do parque 
habitacional do Município do Funchal 

As demonstrações financeiras apresentadas em euros, reflectem de forma verdadeira e apropriada as 
operações da empresa, bem como a sua posição e desempenho financeiros e fluxos de caixa. 

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRA ÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial contabilístico preconizado pelo 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), nomeadamente as Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro (NCRF), em vigor em 01 de Janeiro de 2010. 

Esta informação foi transposta para os livros e registos contabilísticos, no pressuposto da continuidade das 
operações e de acordo com os princípios contabilísticos e as normas do Sistema de Normalização 
Contabilístico. 

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILíSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são 
as seguintes: 
3.1 Bases de apresentação  
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 
partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato 

Financeiro. 
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3.2 Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, 
quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização 
e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos 
custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de 
instalação/operação dos mesmos que a Empresa espera incorrer, deduzido de depreciações acumuladas. 

Os activos fixos tangíveis correspondentes a equipamento administrativo e outros activos fixos encontram-
se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
de acordo com o método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 
grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Bens 	 Anos 

Central Telefónica 10 
Computadores 3 

Calculadoras 5 
Impressoras 3 
Telefones 8 
Mobiliário 8 

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 
alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar 
benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a 
diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a receber e a quantia líquida de 
depreciações acumuladas, escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o 
abate ou a alienação. 

3.3 imparidade de activos fixos tangíveis  

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis da 
Empresa com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. 
Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos (ou da unidade 
geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso). 
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A quantia recuperável do activo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo 
valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto que reflicta as expectativas do 
mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo (ou da unidade 
geradora de caixa) relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido 
ajustadas. 

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia 
recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na 
demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um 
excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um 
decréscimo daquela revalorização. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem 
evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A 
reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de 
"Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da 
quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse 
sido registada. 

3.4 Inventários 

Os inventários são valorizados ao menor montante entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável 
líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incor-
ridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido correspon-
de ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda. 

A fórmula de custeio das saídas de armazém (consumos) é o custo médio ponderado. 

A Empresa reduz o custo dos inventários para o seu valor realizável líquido sempre que esses activos estão 
escriturados por quantias superiores àquelas que previsivelmente resultariam da sua venda ou uso. 

3.5 Activos e passivos financeiros 

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Empresa se torna parte das 
correspondentes disposições contratuais. 

Os activos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios: (i) ao 
custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos 

resultados. 

(i) 	Ao custo ou custo amortizado 

São mensurados "ao custo ou ao custo amortizado" os activos e os passivos financeiros que apresentem as 
seguintes características: 

• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 
• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 
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• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro 
derivado. 

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes activos e passivos financeiros: 

a) Clientes e outras dívidas de terceiros 

Os saldos de clientes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo deduzido de perdas por 
imparidade. As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de 
evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do Balanço. As 
perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo 
subsequentemente revertidas caso se verifique uma redução na perda estimada, num período posterior. O 
critério utilizado para o cálculo da imparidade é o critério fiscal. 

b) Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses 
e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

Estes activos são mensurados ao custo. 

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo. 

(ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados 

Todos os activos e passivos financeiros não incluídos na categoria "ao custo ou custo amortizado" são 
incluídos na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados". 

Tais activos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações no respectivo justo 
valor registadas em resultados nas rubricas "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos 
de justo valor". 

(iii) Imparidade de activos financeiros 

Os activos financeiros incluídos na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de 
imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em imparidade quando existe 
uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu 
reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afectados. 

Para os activos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 
corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente na data de relato dos novos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados à respectiva taxa de juro efectiva original. 
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Para os activos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à 
diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor estimativa do justo valor do activo na data de 

relato. 

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Perdas por imparidade" no período em 

que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 
objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta 
deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efectuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas 
por imparidade é registada em resultados na rubrica "Reversões de perdas por imparidade". Não é permitida 
a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio 
(mensurados ao custo). 

(iv) 	Desreconhecimento de activos e passivos financeiros 

A Empresa desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 
expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos 
os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. 

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

3.6 Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 
transacção/serviço à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
• É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Empresa; 

• Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade; 

• A fase de acabamento da transacção/serviço à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade. 

O rédito referente a multas, uma vez que existe uma grande incerteza na sua cobrabilidade, dado se tratar 
de rendas sociais, é reconhecido no momento do recebimento. 

3.7 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas  

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e 
utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as 
quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 
existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim 
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como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos 
subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram 
consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das 
demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de 
incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes 
estimativas. 

3.8 Regime de acréscimo 

A empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime de acrescimo (periodização 
económica), pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, 
independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento, com excepção às multas 
referidas na nota 3.6. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos gerados são registadas como activos e passivos. 

3.9 Imposto sobre o rendimento 

A Empresa encontra-se enquadrada no Regime Geral de Tributação em sede de IRC, com os seguintes 
escalões: 

Matéria Colectável — O a 12.500 — Taxa 10% 
Matéria Colectável — > 12.500 — Taxa 20% 

O imposto sobre o rendimento do exercício corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos 
diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os 
impostos diferidos se relacionam com itens registados directamente no capital próprio. Nestes casos os 
impostos diferidos são igualmente registados no capital próprio. 

3.10 Subsídios a Exploração 

Os Subsídios a exploração são reconhecidos de uma forma sistemática durante os períodos necessários 
para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Os Subsídios que têm por finalidade 
compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como 
rendimentos do período em que se tornam recebíveis. 

3.11 Beneficio dos Empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídios de alimentação, abono para 
falhas, subsídios de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela 
Administração. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidos como gastos no 
período em que os serviços são prestados por contrapartida de um passivo que se extingue com o 
respectivo pagamento. 
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De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por 
este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o 
período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto 
prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. Os referidos gastos foram estimados tendo em 
consideração as reduções previstas na Lei 64-13/2011 — Orçamento de Estado para 2012. 

3.12 Activos e Passivos Contingentes 

A empresa não reconhece activos e passivos contingentes. 

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de 
recursos que incorporem benefícios económicos. Os activos são divulgados, quando for provavelmente um 
influxo de benefícios económicos. 

Os activos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os 
desenvolvimentos estão apropriadamente reflectidos nas demonstrações financeiras. 

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item 
previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações 
financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra. 

Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o activo e o rendimento 
relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorra. 

Os passivos contingentes de carácter ambiental não são reconhecidos no balanço. Se existir uma 
possibilidade, menos que provável, de que um dano ambiental deva ser reparado no futuro, mas essa 
obrigação esteja ainda dependente da ocorrência de um acontecimento incerto, a empresa divulga o 
respectivo passivo contingente. 

3.13 Acontecimentos Após a Data do Balanço 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam a data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a 
ajustamentos) são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data balanço ("non 
adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são 
divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 
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4 FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, e depósitos 
bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses). Caixa e seus equivalentes 
em 31 de Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010 detalha-se conforme se segue: 

 

	

31/12/2011 	31/12/2010 

Numerário 
	

277,36 	412,42 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 
	

140.987,47 	73.656,59 

	

141.264,83 	74.069,01 

 

   

5 POLITICAS CONTABILISTÍCAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 

 

CONTABILISTÍCAS E ERROS 

 

Os valores estimados referentes aos activos e passivos são baseados nas últimas informações disponíveis. 
As revisões das estimativas em exercícios seguintes não são consideradas um erro. São reconhecidas em 
resultados e são objecto da divulgação adequada à sua materialidade. Perante os erros materialmente 
relevantes, relativos a períodos anteriores, dever-se-á proceder à revisão da informação comparativa 
apresentada nas demonstrações financeiras do exercício em que são identificados. 

6 PARTES RELACIONADAS 

A empresa — mãe imediata é Câmara Municipal do Funchal, com sede no Edifício dos Paços do Município, 
Largo do Município, sendo as suas demonstrações financeiras consolidadas na referida entidade. 

Os saldos e transacções entre a empresa mãe e a Sociohabitafunchal durante os períodos findos em 31 de 
Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010, são detalhados como se segue: 

31/12/2011 

Contas a 	Contas a 	Subsidio 
receber 	pagar 	a 

correntes 	correntes 	Exploração 

Empresa-mãe (CMF) 
	

28.750,00 
	

918,87 	345.000,00  

	

28.750,00 
	

918,87 	345.000,00  
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31/12/2010 

Contas a 	Contas a 	Subsidio 

receber 	pagar 	a 
correntes 	correntes 	Exploração 

Empresa-mãe (CMF) 
	

66.666,67 	582,99 	350.000,00  

	

66.666,67 	582,99 	350.000,00  

7 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os periodos findos em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 o movimento 
ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte: 

31/12/2011 

Activos 

Equipam. 
administ. 

Outros 
activos fixos 

tangíveis Total 

Saldo inicial 96.303,74 12.134,90 108.438,64 

Aquisições 7.385,97 0,00 7.385,97 

Saldo final 103.689,71 12.134,90 115.824,61 

Depreciações acum. e 
perdas por imparidade 

Saldo inicial 56.362,86 7.472,46 63.835,32 

Depreciações 19.028,29 1.178,92 20.207,21 

Saldo final 75.391,15 8.651,38 84.042,53 

Activos líquidos 28.298,56 3.483,52 31.782,08 
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31/12/2010 

Activos 
Saldo inicial 
Aquisições 
Saldo final 

Depreciações acum. e 
perdas por imparidade 

Saldo inicial 
Depreciações 
Saldo final 

Activos líquidos 

Equipam. 
administ. 

Outros 
activos fixos 

tangíveis Total 

84.247,28 
12.056,46 

10.553,09 
1.581,81 

94.800,37 
13.638,27 

96.303,74 12.134,90 108.438,64 

38.230,12 
18.132,74 

5.963,94 
1.508,52 

44.194,06 
19.641,26 

56.362,86 7.472,46 63.835,32 

39.940,88 4.662,44 44.603,32 

Os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com o método da linha recta, durante as vidas úteis 
estimadas, mencionadas na nota 3. 

As depreciações do exercício, no montante de 20.207,21 (19.641,26 em 31 de Dezembro 2010), foram 
registadas nas seguintes rubricas: 

• Gastos de depreciação e amortização — 20.207,21 (19.641,26 em 31 de Dezembro 2010) (Nota 17) 

8 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

Impostos Correntes 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 
são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2008 a 2011 
poderão vir ainda ser sujeitas a revisão (adicionalmente 2007 para a Segurança Social). 

A Empresa encontra-se enquadrada no Regime Geral de Tributação em sede de IRC. 

O Administrador da Empresa entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por 
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010. 
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9 INVENTÁRIOS  

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 os inventários da Empresa eram detalhados 
conforme se segue: 

31/12/2011 	 31/12/2010  

Quantia 	Perdas por 	Quantia 	Quantia 	Perdas por 	Quantia 

bruta 	imparidade 	líquida 	bruta 	imparidade 	líquida  
Matérias Primas e 

Subsidiarias 	874,66 	 874,66 	599,78 	 599,78  

874,66 	 874,66 	599,78 	 599,78  

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos períodos findos em 31 de 
Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 é detalhado conforme se segue: 

2011  
Mat. Primas  

Saldo inicial 	 599,78 
Compras 	 16.949,58 
Regularizações 	 0,00 
Saldo final 	 874,66  

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 	16.674,70 

2010  
Mat. Primas  

Saldo inicial 	 629,21 

Compras 	 15.860,66 
Regularizações 	 0,00 
Saldo final 	 599,78  

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 	15.890,09 
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10 ACTIVOS FINANCEIROS 

Categorias de activos financeiros 

As categoriascategorias de activos financeiros em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 são 
detalhadas conforme se segue: 

31/12/2011 31/12/2010 

Quantia 
Perdas por 
imparidade 

Quantia 
escriturada Quantia 

Perdas por 
imparidade 

Quantia 
escriturada 

ACTIVOS FINANCEIROS bruta acumuladas liquida bruta acumuladas líquida 

Disponibilidades: 
Caixa e Depósitos Bancários 141.264,83 0,00 141.264,83 74.069,01 0,00 74.069,01 

141.264,83 0,00 141.264,83 74.069,01 0,00 74.069,01 

Activos financeiros ao custo: 
Clientes 820.436,71 752.865.97 67.570,74 731.822,21 581.636,90 150.185,31 

Outras Contas a Receber 41.767,56 0,00 41.767,56 68.032,54 0,00 68.032,54 

862.204,27 752.865.97 109.338,30 799.854,75 581.636,90 218.217,85 

Clientes e outras contas a receber 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 as contas a receber da Empresa 
apresentavam a seguinte composição: 

31/12/2011 	 31/12/2010 

Quantia 	 Quantia 

Quantia 	Imparidade escriturada 	Quantia 	Imparidade escriturada 

bruta 	acumulada 	liquida 	bruta 	acumulada 	liquida  

Correntes: 
Clientes 	 820.436,71 752.865.97 	67.570,74 	731.822,21 581.636,90 150.185,31 

Outras contas a receber 	41.767,56 	0,00 	41.767,56 	68.032,54 	0,00 	68.032,54 

	

862.204,27 752.865.97 109.338,30 	799.854,75 581.636,90 	218.217,85 

Foram reconhecidas perdas por imparidade liquidas em dívidas a receber no montante de 752.865,97 
(581.636,90 em 2010). 
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11 DIFERIMENTOS ACTIVOS 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" 
apresentavam a seguinte composição: 

31/12/2011 	31/12/2010 

Assinatura Vida Imobiliária 
Assinatura DN 

7,38 
195,00 

7,38 	195,00 

12 CAPITAL 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 o capital subscrito e realizado é detido a 100% 
pela Câmara Municipal do Funchal. 

13 RESERVAS LEGAIS 

De acordo com a legislação que define o enquadramento da Empresa (Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro) 
em vigor, pelo menos 10% do resultado líquido anual se positivo, tem de ser destinado ao reforço da reserva 
legal até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de 
liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras 
reservas, ou incorporada no capital. 

Em 31 de Dezembro de 2011 a Reserva Legal ascendia ao montante de 2.923,79. 

14 RESULTADOS TRANSITADOS 

As variações ocorridas em 2011 correspondem à aplicação dos resultados de 2010 conforme se demonstra 
na Demonstração das alterações do Capital Próprio em 31 de Dezembro de 2011. 
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15 PASSIVOS FINANCEIROS 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros 
passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição: 

Fornecedores 

31/12/2011 31/12/2010 

Fornecedores, conta corrente 9.392,37 5.830,76 

Outros passivos financeiros 
Accionistas/Sócios 50.000,00 50.000,00 

Outras Contas a Pagar 108.567,33 175.407,39 

158.567,33 225.407,39 

167.959,70 231.238,15 

16 ESTADO E OUTRO ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" 
apresentavam a seguinte composição: 

31/12/2011 31/12/2010 
Activo Passivo Activo Passivo 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 315,00 11,81 1.543,17 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 8.611,60 8.460,70 

Contribuição para a Segurança Social e Outros 17.015,83 16.133,50 

315,00 25.639,24 1.543,17 24.594,20 

17 OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2010 a rubrica de "Outras contas a pagar" 

apresentava a seguinte composição: 

31/12/2011 31/12/2010 

Outros Contas a Pagar 
Outras contas a pagar 27.754,50 32.996,48 

Acréscimos de gastos 80.812,83 138.023,66 

Fornecedores de Investimento 0,00 4.387,25 
108.567,33 175.407,39 
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18 RÉDITO 

O rédito reconhecido pela Empresa durante os períodos de 2011 e 2010 é detalhado conforme se segue: 

2011 	2010 

Bar 25.979,21 24.667,35 
Rendas 886.153,52 934.706,92 

912.132,73 959.374,27 

O rédito reconhecido no período compreende o arrendamento habitacional e social, bem como o 
fornecimento de refeições ligeiras (lanche) através do bar existente nas instalações da Sociedade. 

O rédito das multas é reconhecido no momento do recebimento. Em 31.12.2011, o montante ascendeu a 
13.834,33. 

Relativamente aos subsídios de exploração reconhecidos durante o período nos meses findos em 31 de 
Dezembro de 2011 e em 31 Dezembro de 2010 detalham-se da seguinte forma: 

31/12/2011 

Subsídio 
Montante 

total 
Montante 
recebido 

Montante 
por receber 

Rédito 
do período 

Subsídios à exploração: 
CMF 345.000,00 316.250,00 28.750,00 345.000,00 

Instituto Emprego 11.125,71 1.185,02 9.940,69 11.125,71 

Juntas Freguesia 150,00 150,00 0,00 150,00 
356.275,71 317.585,02 38.690,69 356.275,71 

31/12/2010 

Subsídio 
Montante 

total 
Montante 
recebido 

Montante 
por receber 

Rédito 
do período 

Subsídios à exploração: 
CMF 350.000,00 283.333,33 66.666,67 350.000,00 

Instituto Emprego 22.233,70 22.233,70 0,00 22.233,70 

Juntas Freguesia 250,00 250,00 0,00 250,00 

372.483,70 305.817,03 66.666,67 372.483,70 
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19 FORNECIMENTOS E SERVI OS EXTERNOS 

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos de 2011 e 2010 é detalhada conforme se 
segue: 

2011 2010 

Trabalhos Especializados 26.894,56 23.880,60 

Publicidade e Propaganda 1.792,20 1.874,71 

Vigilância e Segurança 102,31 
Honorários 12.700,59 12.158,63 

Conservação e Reparação 7.140,42 6.974,12 

Serviços Bancários 717,83 726,89 
Ferramentas e Utensílios desg. Rápido 3.370,11 516,56 

Livros e Documentação Técnica 598.17 545,59 

Material de Escritório 15.280,38 7.264,25 
Outros Materiais 121,28 

Electricidade 271,22 179,13 

Combustíveis 7.381,85 5.334,84 

Deslocações e Estadas 640,98 374,82 

Outras Deslocações 18,61 8,00 
Rendas e Alugueres 897,22 518,03 

Comunicação 20.489,81 20.510,79 

Seguros 39,03 408,48 
Contencioso e Notariado 6.944,03 1.696,50 
Limpeza Higiene e Conforto 4.412,68 3.671,38 

Outros 11.899,16 12.863,38 
121.591,16 99.627,98 

20 BENEFICIOS DOS EMPREGADOS 

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos períodos de 2011 e 2010 é detalhada conforme se segue: 

2011 2010 

Remunerações dos órgãos sociais 45.092,31 82.583,57 

Remunerações do pessoal 777.359,79 805.538,59 
Encargos sobre remunerações 117.577,15 121.821,26 

Outros 105,00 445,00 

940.134,25 1.010.388,42 
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Durante os períodos de 2011 e 2010 a Sociedade teve ao seu serviço 40 pessoas no regime de trabalho 
dependente. 

21 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos períodos de 2011 e 2010 é conforme se 
segue: 

Outros Rendimentos 

2011 2010 

Correcções relativas a anos anteriores 2.304,66 15.168,00 

Multa - Rendas 13.834,33 9.934,51 

Rendas Inquilinos CMF 5.131,90 1.133,23 

Obras Prédios Inquilinos 0,00 3.023,99 

Estragos 0,00 1.500,00 

Outros 3.053,52 28,53 
24.324,41 30.788,26 

22 OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de "Outros gastos e perdas" nos períodos de 2011 e 2010 é conforme se segue: 

2011 2010 

Impostos 6.487,29 5.811,18 
Correcções relativas anos anteriores 9.312,08 13.721,14 

Juros de Mora 7,40 10,50 

Multas e penalidades 2,00 0,00 

Outros 488,35 376,23 
16.297,12 19.919,05 

23 DEPRECIA ÕES 

A decomposição da rubrica de "gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos períodos de 2011 
e 2010 é conforme se segue: 

 

2011 	2010  

20.207,21 	19.641,26 Activos fixos tangíveis (Nota 7) 
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24 REMUNERA ÕES AO PESSOAL CHAVE 

O Administrador Único auferiu o montante de 45.092,31 euros pelo desempenho do respectivo cargo. Não 
existem responsabilidades por benefícios pós — emprego, nem outros benefícios a longo prazo. 

25 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALAN O 

	

25.1 	O Administrador Único autorizou a emissão das demonstrações financeiras a 31 de Janeiro de 2012. 

	

25.2 	Não se verificaram acontecimentos após a data do balanço que impliquem ajustamentos aos valores 
apresentados ou divulgação adicional. 

26 DIVULGA ÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

26.1 Honorários facturados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas: 

O detalhe dos honorários e respectiva natureza nos períodos de 2011 e 2010 é o seguinte: 

31/12/2011 

Natureza Honorários 
Facturados 

Efeito 
Periodização 

Total 

Revisão Legal Contas 2.450,00 2.450,00 4.900,00 

31/12/2010 

Natureza Honorários 
Facturados 

Efeito 
Periodização 

Total 

Revisão Legal Contas 	2.450,00 	2.450,00 	4.900,00 

26.2 Dívidas em Mora 

Em 31 de Dezembro de 2011, não existem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos. 

Funchal, 31 de Janeiro de 2012 

O Administrador Único 
	 O Técnico Oficial de Contas 

aGS 4 #t
/
0C A 
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& ASSOCIADOS, SROC, S.A. 

Rua Ivens, 3 B — Edifício Solar D. Mécia, 3° P 
9000-064 Funchal — Madeira 

PORTUGAL 

Telf.: +351 291 206 320 
Fax: +351 291 206 329 

Introdução 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

1. Examinamos as demonstrações financeiras da SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.E.M., as quais compreendem o Balanço em 31 de 
Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 283 582,25 euros e um total de capital 
próprio de 89 983,31 euros, incluindo um resultado líquido de 6 587,53 euros), a 
Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital 
próprio e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e o 
correspondente Anexo. 

Responsabilidades 

2. É da responsabilidade do Administrador Único a preparação de demonstrações 
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da 
Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de 
políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo 
interno apropriado. 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e 
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

Âmbito 

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as 
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais 
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de 
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das 
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Administrador Único, 
utilizadas na sua preparação; 

a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a 
sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das 
demonstrações financeiras. 

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação 
financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão 
da nossa opinião. Inscrita no OROC com o ri.* 173 

e na CMVM como n.^9038 

Sede Social: 
Avenida Miguel Bombarda, ns36-6 A-B 

1050-165 Lisboa 

Capital Social 50.000 e 
C. R C. de Lisboa 

Mat. 	9.172 
N. I. F. 505 062 615 

An Wependent member firrn of 
Moore Stephens 

International Limired - 

rnernben in principal rides 

thraughout the world 
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Opinião 

7. Em nossa as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da 
SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E. E. M., em 31 
de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações, as alterações no capital próprio 
e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

Relato sobre outros requisitos legais 

8 É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é 
concordante com as demonstrações financeiras do exercício. 

Funchal, 03 de Fevereiro de 2012.  

era E 	PHENS ASSOCIADOS, SROC, S.A. 
Representada por António Salvador de Abreu, ROC n.° 808 
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& ASSOCIADOS, SROC, S.A. 

Rua Ivens, 3 B — Edificio Solar D. Mécia, 3. P 
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PORTUGAL 

Telf.: +351 291 206 320 
Fax: +351 291 206 329 

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

À Sócia Única da 
SOCIOHABITAFUNCHAL — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E. E. M. 

Nos termos da lei e dos estatutos, cumpre-nos submeter à apreciação de V. Exas. o nosso 
relatório e parecer sobre o Relatório e Contas da sociedade SOCIOHABITAFUNCHAL —
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E. E. M., referente ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2011. 

No desempenho das nossas funções acompanhámos a actividade e a gestão da Empresa, 
com base na análise da informação contabilística e através de esclarecimentos solicitados ao 
Administrador Único e aos Serviços, de quem obtivemos a melhor colaboração. Realizámos 
as acções de verificação e comprovação que consideramos necessárias para o cumprimento 
das nossas obrigações de fiscalização. 

Analisámos o Relatório de Gestão apresentado pelo Administrador Único o qual obedece às 
disposições legais aplicáveis e refere os aspectos mais relevantes que caracterizam a 
evolução e a situação da Empresa. 

Procedemos, também, à revisão das contas do exercício de 2011 e emitimos a respectiva 
Certificação Legal das Contas, cujo conteúdo e conclusões se dão como reproduzidas neste 
relatório. 

Nestas condições, somos de parecer que a Assembleia Geral Anual: 

1. Aprove o Relatório de Gestão, Balanço e as Contas do exercício de 2011. 

2. Aprove a proposta de Aplicação dos Resultados, contida no Relatório, apresentado 
pelo Administrador Único. 

Funchal, 03 de Fevereiro de 2012. 

O FISCAL ÚNICO 

.■1009/4—."241.9  Lir  
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