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mensagem aos associados

Quando, no final de 2004, um reduzido grupo de pessoas, que tinham em
comum o facto de todas trabalharem em escolas ou serviços do IPP, se
lançaram na discussão de um projecto de constituição de uma "associação"
que, para além dos enquadramentos institucionais, agregassem e promovessem
todos os que se encontravam nessa situação - a grande comunidade IPP estávamos ainda longe de perspectivar o sucesso que, volvidos quatro anos
sobre a sua constituição (em Novembro de 2005), a Casa do Pessoal do IPP,
já alcançou.
Partindo de um grupo já alargado de 329 fundadores, a CPipp conta já com
516 associados, número que, todos os anos vem aumentando de forma
regular.
O sucesso e o reconhecimento já alcançados não podem, porém, afastar
a convicção de que a associação se encontra ainda numa fase de
crescimento e consolidação, numa adolescência para cujas crises potenciais
teremos de estar atentos.
É claro que foi conseguido o primeiro grande objectivo: criar uma dinâmica
de conhecimento e solidariedade entre os membros, em alguns casos tão
dispersos, da, convém repetir, grande comunidade IPP. Falta, porém, dar
corpo a projectos de maior envergadura social, bem enunciados nos propósitos
iniciais, mas até agora adiados por falta de estrutura de suporte, em especial
financeira. É esse, justamente, o desafio dos próximos tempos: consolidar e
crescer, tornando a CPipp numa estrutura associativa sustentável e que
cumpra, na plenitude, os seus objectivos estatutários.
A sustentabilidade, porém, não surgirá por nenhum golpe de mágica. Exige
esforço e colaboração de todos os associados, mas também da instituiçãomãe - o IPP - e das suas escolas e serviços. Será esse envolvimento que
permitirá dar o salto qualitativo necessário e para o qual teremos de apelar
com empenhamento e persistência.
Amanhã teremos de ter erguida a creche/jardim de infância associada à
Escola Superior de Educação. O "nosso" lar residencial terá constituir-se como
espaço de partilha e re-encontro, fazendo reviver memórias e potenciando
a sua transmissão aos activos e à própria comunidade estudantil.
Haja vontade. Mantenhamos o espírito solidário que nos tem caracterizado.
Vamos em frente para mais um ano de trabalho.
Um Feliz Ano de 2010, se deseja desde já a todos os associados e às nossas
instituições. E que o seja também para a "nossa" Casa.
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o caminho que se segue

A missão de uma associação reflecte a sua razão de ser, concretizada nas
actividades que oferece aos seus associados e à própria comunidade para
satisfazer necessidades e expectativas mais relevantes.
Conforme decore dos seus Estatutos, a CPipp é uma associação de
solidariedade social que tem por objecto a promoção cultural, de ocupação
de tempos livres, de apoio social, assistencial e de lazer, e, em geral, actividades
relacionadas com o bem-estar.
A visão da CPipp traduz o que a associação pretende ser no futuro. Aqui,
neste documento, promovemos, única e simplesmente, uma interpretação
do que queremos continuar a desenvolver no ano de 2010.
Queremos ser reconhecidos na forma como nos relacionamos com os nossos
associados, defendendo os direitos, concretizando actividades que satisfaçam
expectativas, indo mais além na forma de estar, ser e fazer, estar ao serviço
de cada um e de todos.
O reconhecimento do nosso papel junto dos órgãos de gestão do IPP, junto
das diversas organizações e instituições e junto dos organismos do Estado são
também pretensões da CPipp.
A concretização da missão e da visão da CPipp pressupõe o respeito por
valores e princípios que identificam a nossa associação e definem de uma
forma estável a maneira de actuar e de se relacionar com as partes
interessadas.
A nossa postura cumpre a ética profissional e institucional e caracteriza-se
pela integração, inclusão, integridade, respeito e responsabilidade.
Uma palavra final para a preocupação da CPipp pela solidariedade no
desempenho das suas actividades e por uma exigência de orientação dos
resultados para as pessoas. Esta preocupação continuada da CPipp está
ancorada nos valores de uma maior responsabilização individual e colectiva
(IPP) para que cada associado possa ter um papel mais activo e interventivo
visando o fortalecimento da cooperação e do espírito de equipa ao serviço
da CPipp.
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linhas de acção

O cumprimento da missão da CPipp e a concretização da sua ambição
impõem que - para além do respeito pelos valores e princípios que caracterizam
a associação - seja identificado um conjunto de linhas de acção prioritárias
para o ano de 2010.
As linhas de acção propostas estão intrinsecamente relacionadas com a
experiência apreendida durante os últimos anos na realização das actividades
da CPipp, na auscultação dos associados e da Comunidade IPP e na ambição
de poder fazer cada vez mais e melhor.
O desenvolvimento das actividades da CPipp para o ano 2010 concentrase num slogan "Criação de valor positivo", porque o seu significado encerra
não só a missão da CPipp, mas também os valores princípios e, sobretudo,
a dinâmica e a abrangência dos objectivos e actividades apresentadas.

Criação de valor positivo

I. Associação orientada para a sustentabilidade
Melhorar a informação e comunicação
Promover a estabilidade e crescimento

II. Solidariedade como marco da responsabilidade
Promover a criação de estruturas de apoio
Aumentar a participação activa
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III. Atitude de convívio, de desporto e lazer
Manter e desenvolver as Festividades Tradicionais
Ampliar a prática de actividades desportivas
Promover a realização de passeios de lazer

IV: Horizontes educativos, culturais e de cidadania
Aumentar e desenvolver competências
Criar espaços de divulgação e comunicação

ir mais além

anexo i
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linhas de acção.actividades

I. Associação orientada para a sustentabilidade
1- Melhorar a informação e comunicação

Designação da(s) Actividade(s)
Criação e desenvolvimento de novo site
Descrição Breve
Tendo continuado a manter-se dificuldades na manutenção e actualização da
página disponível na Internet, bem como na divulgação e circulação da
informação, avançou-se para a contratualização com uma entidade externa, a
quem se encomendou a remodelação da página existente (já em fase final). O
favorecimento do correio electrónico como meio de agilizar a informação a
circular, para que chegue atempadamente à maioria dos associados, vai manterse e incrementar-se.

Designação da(s) Actividade(s)
Criação de Newsletter Informativa
Descrição Breve
A Newsletter é um tipo de mensagem electrónica que o associado pode receber
via Internet após efectuar um registo no site da CPipp e, geralmente, sobre um
determinado assunto. Esta ferramenta de comunicação deve ser usada para
fornecer novidades e informações sobre a CPipp e sobre o pessoal docente e não
docente.
A estruturação da Newsletter deverá ter em conta o conjunto de áreas de
intervenção da CPipp, por forma a flexibilizar a identificação das informações.
A Newsletter é uma ferramenta muito importante no relacionamento com os
diversos associados. As principais razões para a sua criação são a agilidade;
mensurabilidade; interactividade e alta taxa de resposta.
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linhas de acção.actividades

I. Associação orientada para a sustentabilidade
2- Promover a estabilidade e o crescimento

Designação da(s) Actividade(s)
Angariação de novos associados
Descrição Breve
Procura de novos associados individuais e colectivos, como forma de garantir o
crescimento da CPipp. Para isso, serão realizadas acções (através do uso de email) de divulgação e promoção da CPipp e das vantagens de ser sócio.
Para além disso, serão realizadas acção que possam permitir a angariação de
associados colectivos, dentro e fora do IPP, mas que são importantes para o
desenvolvimento das actividades da CPipp.

Designação da(s) Actividade(s)
Desenvolvimento dos Protocolos Institucionais
Descrição Breve
Concretizar o estabelecimento de alguns protocolos institucionais internos
(Presidência do IPP e Escolas) e externos (IPSS, Organizações Não Governamentais,
Empresas, etc.).
A concretização deste tipo de protocolo permitirá, por um lado, ajudar a consolidar
financeiramente a CPipp e, por outro lado, a aumentar o número de bens e
serviços disponiveis para os associados.

Designação da(s) Actividade(s)
Desenvolvimento dos Protocolos Institucionais/Parcerias/Patrocínios
Descrição Breve
Concretizar o estabelecimento de alguns protocolos/parceriais/patrocínios internos
(Presidência do IPP e Escolas) e externos (IPSS, Organizações Não Governamentais,
Empresas, etc.).
A concretização deste tipo de protocolo permitirá, por um lado, ajudar
financeiramente a CPipp e, por outro lado, a aumentar o número de serviços e
actividades disponiveis para os associados.
Esta actividade inclui a manutenção do restaurante no ISCAP e o desenvolvimento
de espaço de natureza semelhante no Campus da Rua Dr. Roberto Frias.
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linhas de acção.actividades

I. Associação orientada para a sustentabilidade
2- Promover a estabilidade e o crescimento

Designação da(s) Actividade(s)
Estabelecimento de novos Protocolos Comerciais
Descrição Breve
Além dos protocolos já existentes, mantém-se o propósito de estabelecer novos
contactos com vista à celebração de mais protocolos com entidades fornecedoras
de bens e serviços, em diversos ramos: automóvel, viagens, ourivesaria, lavandaria,
estética,

Designação da(s) Actividade(s)
Consolidação do suporte administrativo
Descrição Breve
Manutenção de uma estrutura de secretariado à CPipp, desenvolvimento de
ferramentas de controle de pagamento de quotas, dos prémios de seguro,
apresentação de contas periódicas, controle de obrigações perante a Seg. Social,
Fisco, entre outras actividades operativas.

Designação da(s) Actividade(s)
Co-comparticipação de actividades
Descrição Breve
Considernado que algumas das actividades propostas importam em valores
significativos, principalmente quando esse valor tem que ser multiplicado por 3 ou
4 (quando se destinam a famílias) mantém-se a proposta de co-comparticipação
por parte da CPipp, que poderá variar entre 10% a 30%, consoante o preço da
actividade for maior ou menor.

casa do pessoal do ipp
plano de actividades e orçamento 2010

linhas de acção.actividades

II. Solidariedade como marco da responsabilidade
1- Promover a criação de estruturas de apoio

Designação da(s) Actividade(s)
Ofícinas de Arte e Ciência - OTL
Descrição Breve
A CPipp propõe-se manter, em parceria com a Escola Superior de Educação,
este Programa com nova designação, "OFICINAS DE ARTE E CIÊNCIA", de Ocupação
de Tempos Livres para os filhos dos associados dos cinco aos doze anos, que vem
dar continuidade ao anterior, e que pretende continuar a ajudar estas crianças
a executar as actividades que serão promovidas pela CPipp, com o objectivo de
os manter ocupados nas férias.
Asssim, propõe-se, ainda, o alargamento do OTL de Julho para as Férias da Páscoa
e do Natal.

Designação da(s) Actividade(s)
OTL a tempo inteiro
Descrição Breve
Estudar a viabilidade em constituir um OTL a tempo inteiro, com funcionamento
permanente.

Designação da(s) Actividade(s)
Promover o estudo da criação de uma creche/jardim de infância no Porto
Descrição Breve
Após o indeferimento da candidatura ao PARES da creche/infantário em Vila do
Conde, desenvolver novo projecto no Porto, junto à ESE, através de protocolo
institucional envolvendo o IPP como parceiro promotor (co-financiador),a ESE
(parceiro de supervisão técnico-científica, funcionando a estrutura como laboratório
pedagógico e de investigação), a ESTSP (na área da saúde); implicará a elaboração
do programa de parceria e viabilidade, o programa preliminar e estudos necessários
à instrução de candidatura a financiamento junto do programa PARES
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linhas de acção.actividades

II. Solidariedade como marco da responsabilidade
1- Promover a criação de estruturas de apoio

Designação da(s) Actividade(s)
Preparação do estudo prévio do Lar Residencial
Descrição Breve
Trata-se de um dos mais ambiciosos projectos da CPipp, mas que se torna
indispensável para permitir concretizar uma das ideias-chave que conduziu à
constituição da Casa e ao pedido de reconhecimento como IPSS. Por isso, já
constava do plano para 2009 e transita, naturalmente, para 2010.
De facto, mantém-se a enorme carência de lares residenciais que possam albergar
com dignidade quem, pelas mais diversas razões, não pretende viver sozinho ou
dependente de familiares na fase mais avançada da sua vida.
Ora, é intenção da Direcção, depois de sufragada em Assembleia-geral a sua
localização, avançar com os estudos prévios que possam conduzir à elaboração
posterior do projecto de arquitectura, sem esquecer, naturalmente, o financiamento,
sem que o projecto não terá viabilidade.
Assim sendo, é propósito da Direcção que a questão da localização seja discutida
e aprovada no decorrer do próximo ano, se possível na primeira Assembleia-geral
que tiver lugar. É que se trata de um aspecto essencial, para o qual se deve
procurar o maior consenso possível, mas sem o que não se pode avançar com
o passo seguinte, que é, como já se disse, o do estudo prévio.

Designação da(s) Actividade(s)
Manutenção e aperfeiçoamento do seguro de saúde
Descrição Breve
Melhorar as condições gerais do seguro de saúde, promovendo-o como um dos
principais instrumentos para o bem-estar dos associados.
Mais apoio e informação aos associados, procura de novas condições, entre
outras.
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linhas de acção.actividades

II. Solidariedade como marco da responsabilidade
2- Aumentar a participação activa

Designação da(s) Actividade(s)
Bolsa de Voluntariado: "Pessoal Mais"
Descrição Breve
Fazem parte dos desafios da Área Social, diagnosticar as problemáticas e apoiar
iniciativas/actividades que possam contribuir para a promoção do bem-estar e
da qualidade de vida de todos os seus associados e sua família.
Por isso, procuramos voluntários que se comprometam, livremente, a desenvolver
acções de voluntariado, no âmbito da organização promotora (CPipp) e de
acordo com as suas próprias aptidões, nas iniciativas/actividades da CPipp, como
por exemplo: Festas, Newsletter, Passeios Culturais, Politécnico de Verão (a
desenvolver), Explicações e Estudo Acompanhado (a desenvolver), entre outras.
Neste sentido, esta actividade pretende acolher e encorajar a oferta de pessoas
que desejem, voluntariamente, colaborar com a CPipp.
A sua inscrição na Bolsa de Voluntariado é um contributo fulcral e um desafio à
participação cívica de todos nós, no desenvolvimento dos projectos/actividades
que queremos construir consigo.

Designação da(s) Actividade(s)
Grupo Coral
Descrição Breve
Em 2010 renovar-se-ão diligências com vista a continuar a promover actuações
do grupo coral:
- Cantar as "Janeiras", que teve bastante êxito no ano transacto;
- Actuações em Fevereiro, Maio e Novembro aquando da realização de
outras actividades já mencionadas.
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linhas de acção.actividades

III. Atitude de convívio, de desporto e lazer
1- Manter e desenvolver as Festividades Tradicionais

Designação da(s) Actividade(s)
Realização de Festas de Padroeiros
Descrição Breve
Arraial de S. Pedro, em Junho (mantendo-se a tradição de realização no ISCAP
ou alternando com a ESEIG e a ESTGF (pois nestas - Póvoa e Felgueiras - o S. Pedro
é padroeiro e é feriado municipa).
Magusto de S. Martinho, em Novembro (mantendo a realização em diferentes
escolas; já se realizou no ISEP duas vezes, no ISCAP, nos SC e na ESE).

Designação da(s) Actividade(s)
Festa de Natal
Descrição Breve
Manter a estrutura da Festa de Natal que tem vindo a ser realizada, integrando,
assim, música, animação e uma prenda de Natal para os mais pequenos.
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linhas de acção.actividades

III. Atitude de convívio, de desporto e lazer
2- Ampliar a prática de actividades desportivas

Designação da(s) Actividade(s)
Clube Duas Rodas
Descrição Breve
Esta foi uma iniciativa que, apesar de prevista no plano para 2009, não se
concretizou por variadas razões. A verdade é que andar de bicicleta constitui o
prazer de muitos. Pedalar com maior ou menor grau de dificuldade, contornando
obstáculos de maior ou menor facilidade. Desta forma, justifica-se manter o
projecto no plano para 2010, certos de que, desta vez, será possível concretizálo. À partida, em duas modalidades distintas poderão encontrar dois tipos de
ciclismo:
- Cicloturismo: aos sábados de tarde, mensal ou bimensalmente, poderão
participar em circuitos fáceis e agradáveis e
- BTT: trimestral ou semestralmente poderão participar numa actividade
mais radical, subindo e descendo montes.

Designação da(s) Actividade(s)
Desporto Radical
Descrição Breve
Pretende-se, com esta actividade, desenvolver um conjunto de acções que
permitam desenvolver a actividade desportiva no seio dos associados e familiares
da CPipp.
- Curso de esqui/snowboard (Andorra);
- Canoagem/Paintball;
- Rafting (rio Paiva);
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linhas de acção.actividades

III. Atitude de convívio, de desporto e lazer
3- Promover a realização de passeios de lazer

Designação da(s) Actividade(s)
Visita ao Porto Antigo

Designação da(s) Actividade(s)
Passeio às Minas da Serra da Freita - Arouca

Designação da(s) Actividade(s)
Fim-de-semana nas Canárias

Designação da(s) Actividade(s)
Fim-de-semana Aventura - Quinta do Gatão

Designação da(s) Actividade(s)
Viagem ao Grove (Festa do marisco) - Espanha

Designação da(s) Actividade(s)
Passeio e "subida" ao Pico - Açores
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linhas de acção.actividades

IV. Horizontes educativos, culturais e de cidadania
1- Aumentar e desenvolver competências

Designação da(s) Actividade(s)
Um dia numa Escola do IPP
Descrição Breve
O Desenvolvimento desta ideia passa por programar uma visita orientada a cada
escola do IPP, organizada por esta, podendo desenvolver-se por mais do que um
ano); pode ser um fim-de-semana; Poderia ter "temas" (p.ex. cozinha saudável,
na ESEIG, Caminhada ao Monte de S. Félix, com pic-nic, em Felgueiras, construir
papagaios de papel ou bijutaria e artigos de decoração na ESE, aprender a fazer
compostagem ou ideias para remodelar divisões da casa ou aumentar a eficiência
energética, no ISEP; aprender a fazer massagens e relaxamento, na ESTSP, oficinas
de música ou teatro, na ESMAE, aproveitando a estrutura do Café-concerto.

Designação da(s) Actividade(s)
Visita guiada à Casa do Infante e Arquivo Histórico
Descrição Breve
Com participação do Arq. Tasso de Sousa, autor do projecto de recuperação

Designação da(s) Actividade(s)
Visita guiada ao património arquitectónico recuperado em Vila do Conde
Descrição Breve
Com participação do Arq. Maia Gomes, autor ou coordenador da quase totalidade
dos projectos (Cine-Teatro Neiva, Casa José Régio, Alfândega, entre outros)

Designação da(s) Actividade(s)
Formação: "Somar Valor"
Descrição Breve
Desenvolvimento de acções de formação (em parceria com as Escolas do IPP
ou de forma autónoma) que promovam o desenvolvimento de competências
extra-profissionai, como, por exemplo, nas áreas da fotografia (em parceria com
o curso de TCAV), da história da arte (em parceria com ESMAE) ou cinema (em
parceria com o curso de TCAV).
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IV. Horizontes educativos, culturais e de cidadania
2- Criar espaços de divulgação e comunicação

Designação da(s) Actividade(s)
Tertúlias
Descrição Breve
As Tertúlias serão encontros periódicos de pequenos grupos, organizados em ciclos
temáticos, que promovem, em ambiente informal, descontraído e de
confraternização, a reflexão e o diálogo. A reflexão é introduzida por pessoas
especialmente credenciadas (figuras de elevado impacto interno e externo).
O que nos faz crescer, inovar e alargar ideias e pensamento é a nossa capacidade
de ouvir, ler e debater. Assim, a permanente auscultação das preocupações,
dificuldades e necessidades será o principal indutor das Tertúlias da CPipp.
As Tertúlias reflectem a necessidade de debater temas pertinentes, num contexto
social que se considera propício à obtenção de boas conclusões - uma conversa
ao café ou à mesa com um bom jantar.

Designação da(s) Actividade(s)
Publicação anual temática/didáctica (Ex. contos infantis, fotografia)
Descrição Breve
A criação de uma Publicação anual temática/didáctica insere-se no eixo da
cultura da CPipp, na promoção e difusão do conhecimento e na promoção das
actividades, nomeadamente as definidas e adquiridas como hobbies pelos
associados da CPipp.
Esta actividade promoverá pequenos trabalhos com impacto e interesse na vida
social dos associados (não serão permitidos artigos/trabalhos com elevado cariz
técnico-científico) e estará sempre relacionada com uma temática definida no
início de cada ano.
A Publicação deverá, depois de elaborada e impressa, ser vendida a um preço
simbólico. As receitas reverterão, inteiramente, para a CPipp.

sustentabilidade

anexo ii
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orçamento

Receitas
Jóias de inscrição

500

Quotas

16.860

Rendas (Restaurante)

13.200

Patrocínios
Institucional

10.000

Externos

10.000

OTL

4.000

Prémios de seguro

76.608

Total

131.108

Despesas
Seguro

72.000

IVA - Restaurante

2.200

ACTIVIDADES

Coro

2.400

Festa de S. Pedro

3.000

Festa de Natal

10.000

Magusto

3.000

JARDIM DE INFÂNCIA E LAR RESIDENCIAL

Estudos e Projectos

19.500

OTL

4.000

Lazer

1.000

ADMINISTRAÇÃO

Apoio Administrativo

9.697

Contabilidade (outsourcing)

1.800

Comunicação e Imagem

500

Diversos

2.011

Total

131.108

