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mensagem aos associados
Um ano passou
contínua

uma actividade

A Casa de Pessoal do IPP tem mantido,
ao longo dos seus cinco anos de vida,
uma actividade constante e próxima
dos seus associados. Mas, acima de
tudo, tem conseguido consolidar o
enorme espírito que envolve e une a
grande comunidade IPP solidariedade, responsabilidade e
sustentabilidade.
A operacionalização da missão e dos
objectivos estratégicos fundadores da
CPipp só tem sido possível através da
boa vontade, empenho e dedicação
dos associados. A todos, o nosso muito
obrigado, continuamos a contar com
a colaboração de todos.
Importa referir que, desde a sua
constituição, a CPipp tem conseguido
aumentar, gradualmente, o seu
número de associados. Enquanto que,
em 2005, existiam 329, hoje, a Casa
de Pessoal do IPP conta já com 586
associados - aumentar
sustentadamente a nossa família.
O trabalho realizado e os objectivos
alcançados, com reconhecido
sucesso público, sobretudo entre
portas, são um estímulo para os novos
desafios do futuro que se seguem, sem
esquecer os tempos mais difíceis que
se avizinham. Aliás, é durante a
vivência de algumas dificuldades que
aumentamos o espírito de missão da
nossa Casa de Pessoal e devemos
reforçar e fazer sentir o estatuto de
instituição particular de solidariedade
social - uma mão amiga e próxima.
Olhando para o futuro, o ano de 2011
será, uma vez mais, um desafio à nossa
capacidade de evolução,

consolidação e superação de alguns
eventos e projectos. Particularmente,
numa conjuntura como a actual,
teremos que manter a disciplina e o
equilíbrio na estratégia que
prosseguimos.
Não podemos, contudo, deixar de
referenciar dois dos projectos maiores
da CPipp: a creche/jardim de infância
e o "nosso" lar residencial. O ano de
2011 será um ano estratégico para a
sua operacionalização e implantação.
E, neste caminho, contamos com a
contribuição e o apoio de todos para
continuarmos a solidificar o nosso
caminho, o caminho de todos nós.
Por último, uma palavra especial aos
associados da CPipp e a toda a
Comunidade do Instituto Politécnico
do Porto.
Aos primeiros, o nosso agradecimento
pela energia dada por cada um a
esta Casa. Aos segundos, gostaríamos
de continuar a desafiá-los a integrar
esta família, sobretudo às
Unidades/Serviços e aos
colaboradores que ainda não fazem,
formalmente, parte da CPipp queremos ir mais além, queremos
continuar a promover a solidariedade
dentro do IPP.
A Casa de Pessoal do IPP mantém o
espírito, a força e a vitalidade.
O desafio do futuro é nosso, é de todos
os que constituem, dia após dia, a
"nossa" CPipp.
Projectamos 2011 em função dos
desafios que agora assumimos.
A Direcção da CPipp
Novembro de 2010
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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 decorre 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
2011.
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.

linhas de acção

O cumprimento da missão da CPipp

I. Associação orientada para a

e a concretização da sua ambição

sustentabilidade

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

Melhorar a informação e
comunicação
Promover a estabilidade e
crescimento

2011.
As linhas de acção propostas estão

II. Solidariedade como marco da

intrinsecamente relacionadas com a

responsabilidade

experiência apreendida durante os
últimos anos na realização das
actividades da CPipp, na
auscultação dos associados e da

Promover a criação de estruturas
de apoio
Aumentar a participação activa

Comunidade IPP e na ambição de
poder fazer cada vez mais e melhor.
O desenvolvimento das actividades
da CPipp para o ano 2010
concentrou-se no slogan "Criação de
valor positivo". Em 2011, as actividades
mantém a mesma linha de actuação,
contudo, achamos que, na actual

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

conjuntura, teremos que reforçar o
papel das pessoas. Assim, assumimos,
para o ano de 2011, o slogan Mais
pessoas, mais valor porque é na
vivência de algumas dificuldades que
aumentamos o espírito de missão da
nossa Casa de Pessoal e devemos
reforçar e fazer sentir o estatuto de
instituição particular de solidariedade
social - uma mão amiga e próxima.
Mais pessoas, mais valor

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

anexo i

abrir novas portas
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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

página existente (já em fase final). O

dificuldades na manutenção e

favorecimento do correio electrónico

actualização da página disponível na

como meio de agilizar a informação a

Internet, bem como na divulgação e

circular, para que chegue

circulação da informação, avançou-se

atempadamente à maioria dos

para a contratualização com uma

associados, vai manter-se e incrementar-

entidade externa, a quem se

se.

encomendou a remodelação da

Designação da(s) Actividade(s)
Criação de Newsletter Informativa
Descrição Breve
Está em boa marcha o projecto de

compilação de informação relativa às

desenvolvimento, implementação e

actividades principais da Casa do Pessoal

difusão da Newsletter da Casa do Pessoal

e respectivas reportagens e registos, para

do IPP, cuja divulgação alargada a todos

a produção de conteúdos informativos

os sócios, se efectuará ao longo do

e históricos de relevo a divulgar na

próximo ano, através do futuro site e por

Newsletter.

correio electrónico.
Prevê-se que o primeiro número da
Os trabalhos preparatórios decorreram

Newsletter venha a sair em Fevereiro de

ao longo do ano 2010, impulsionados por

2011, e que a actualização parcial dos

uma equipa responsável constituída

seguintes e sucessivos números possa vir

voluntariamente pelos sócios (Otília Lage,

a ser feita automaticamente

Bertil Marques e Paulo Ferreira).

beneficiando da actualização do site da
Casa do Pessoal do IPP onde deverá

Paralelamente, iniciou-se a pesquisa e

ficar alojada.
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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

Para além disso, serão realizadas acção

e colectivos, como forma de garantir o

que possam permitir a angariação de

crescimento da CPipp. Para isso, serão

associados colectivos, dentro e fora do

realizadas acções (através do uso de

IPP, mas que são importantes para o

e-mail) de divulgação e promoção da

desenvolvimento das actividades da

CPipp e das vantagens de ser sócio.

CPipp.

Designação da(s) Actividade(s)
Desenvolvimento dos Protocolos Institucionais
Descrição Breve
Concretizar o estabelecimento de

protocolo permitirá, por um lado, ajudar

alguns protocolos institucionais internos

a consolidar financeiramente a CPipp

(Presidência do IPP e Escolas) e externos

e, por outro lado, a aumentar o número

(IPSS, Organizações Não

de bens e serviços disponiveis para os

Governamentais, Empresas, etc.).

associados.

A concretização deste tipo de
Designação da(s) Actividade(s)
Desenvolvimento dos Protocolos Institucionais/Parcerias/Patrocínios
Descrição Breve
Concretizar o estabelecimento de

lado, a aumentar o número de serviços

alguns protocolos/parceriais/patrocínios

e actividades disponiveis para os

internos (Presidência do IPP e Escolas)

associados.

e externos (IPSS, Organizações Não

Esta actividade inclui a manutenção

Governamentais, Empresas, etc.).

do restaurante no ISCAP e o

A concretização deste tipo de

desenvolvimento de espaço de

protocolo permitirá, por um lado, ajudar

natureza semelhante no Campus da

financeiramente a CPipp e, por outro

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,

fornecedoras de bens e serviços, em

mantém-se o propósito de estabelecer

diversos ramos: automóvel, viagens,

novos contactos com vista à celebração

ourivesaria, lavandaria, estética,

de mais protocolos com entidades

Designação da(s) Actividade(s)
Consolidação do suporte administrativo
Descrição Breve
Manutenção de uma estrutura de

seguro, apresentação de contas

secretariado à CPipp, desenvolvimento

periódicas, controle de obrigações

de ferramentas de controle de

perante a Seg. Social, Fisco, entre outras

pagamento de quotas, dos prémios de

actividades operativas.

Designação da(s) Actividade(s)
Co-comparticipação de actividades
Descrição Breve
Considernado que algumas das

destinam a famílias) mantém-se a

actividades propostas importam em

proposta de co-comparticipação por

valores significativos, principalmente

parte da CPipp, que poderá variar entre

quando esse valor tem que ser

10% a 30%, consoante o preço da

multiplicado por 3 ou 4 (quando se

actividade for maior ou menor.
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II. Solidariedade como marco da responsabilidade
1- Promover a criação de estruturas de apoio

Designação da(s) Actividade(s)
Actividades de Ocupação de Tempos Livres
Descrição Breve
Desde 2006 que a Associação vem

alargadas, do desporto às artes

promovendo, com grande sucesso,

plásticas, da filosofia ao teatro, da

actividades de ocupação dos tempos

culinária ao conto, entre outras.

livres para crianças entre os 4 e 12 anos,
quer filhos ou outros familiares dos seus
associados, quer de outro pessoal
afecto ao IPP.

Entretanto, esta colaboração com a
ESE foi formalizada, passando as ATL a
realizar-se sob supervisão pedagógica
e formativa da ESE e gestão da CPipp,

Inicialmente organizadas no período

formato em que se manterão em 2011,

de Verão (fim de Junho e Julho),

para as três épocas referidas.

coincidente com as férias lectivas,
foram entretanto alargadas aos
períodos de interrupção das actividades
lectivas das crianças, na Páscoa e
Natal.

Associado ao projecto da
creche/jardim-de-infância, pretendese criar uma estrutura base física
permanente, que permita a realização
de actividades de OTL sem prejuízo das

O modelo tem sido coordenado, quer

actividades lectivas próprias da ESE,

quanto à concepção, quer quanto à

permitindo avaliar a possibilidade da

intervenção formativa, por docentes

sua existência em permanência no

da Escola Superior de Educação (ESE),

período de fim de tardes.

abrangendo oficinas sobre temáticas

Designação da(s) Actividade(s)
Instalação de um Restaurante e Bar no Campus do IPP (Presidência e ESE)
Descrição Breve
No âmbito da disponibilização de um

Assim, pretende-se durante o ano de

conjunto de infra-estruturas de apoio à

2011 instalar um Restaurante e Bar no

normal actividade dos associados e de

edifício da ex-Biblioteca Central no

toda a Comunidade IPP, a Direcção da

campus da Presidência e ESE do IPP.

CPipp pretende, com apoio do IPP e
das suas Escolas/Serviços, aumentar e
potenciar a intervenção nesta àrea.
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II. Solidariedade como marco da responsabilidade
1- Promover a criação de estruturas de apoio

Designação da(s) Actividade(s)
Promover o estudo da criação de uma creche/jardim de infância no Porto
Descrição Breve
É objectivo da Associação a

Estão concluídos os estudos preliminares,

concretização deste projecto em 2011,

cujo programa prevê instalações

já que se encontram em fase conclusiva

destinadas a crianças até um ano (duas

as negociações quanto ao modelo e

salas), de 1 a 3 anos (duas salas) e de

localização.

3/4 e 5 anos (três salas), para um total

Quanto ao modelo, concretizar-se-á por

estimado de 110 crianças, envolvendo

uma parceria entre a CPipp, a Escola

uma área de construção (coberta) de

Superior de Educação (ESE) e a

cerca de 860 m2 e uma área adjacente

Presidência do Instituto Politécnico do

descoberta (mas fechada) de cerca

Porto (IPP), não estando afastada a

de 400m2.

possibilidade de associação ao projecto

Associada a esta estrutura, pretende-se

da Escola Superior de Tecnologias da

também a construção de sala para

Saúde (na sua área específica de

Actividades de Tempos Livres (ATL),

intervenção) e dos Serviços de Acção

complementar às habitualmente

Social do IPP (já que esta estrutura social

utilizadas nas oficinas que a CPipp vem

será aberta a filhos de estudantes do

promovendo nas épocas da Páscoa,

IPP).

Verão (Julho) e Natal.

Neste modelo, à ESE caberá a

O objectivo é concluir todos os estudos

supervisão pedagógica e científica,

(projecto) no 1.º semestre de 2011, de

quer quanto à concepção do modelo,

modo a viabilizar a candidatura a

quer quanto ao seu funcionamento,

programa de financiamento público.

sendo objectivo comum que esta

Provisoriamente será abandonado o

creche e jardim de infância se

projecto de construção de uma

constituam como laboratório associado

creche/jardim de infância em Vila do

ao ensino e investigação da própria

Conde/Póvoa, uma vez que subsiste o

Escola e uma referência inovadora neste

obstáculo que determinou o

sector.

indeferimento da candidatura ao

A localização está prevista para o

programa PARES (falta do registo da

campus do IPP à Rua Roberto Frias, no

titularidade do terreno, para o efeito

Porto, próximo do Pavilhão Desportivo.

cedido pelo IPP).
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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 2010 e
transita, naturalmente, para 2011.

que o projecto não terá viabilidade.
Assim sendo, é propósito da Direcção
que a questão da localização continue
a ser 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

De facto, mantém-se a enorme

consenso possível, mas sem o que não

carência de lares residenciais que

se pode avançar com o passo seguinte,

possam albergar com dignidade quem,

que é, como já se disse, o do estudo

pelas mais diversas razões, não pretende

prévio.

viver sozinho ou dependente de
familiares na fase mais avançada da
sua vida.

Durante o ano de 2010, a Direcção da
CPipp visitou um Lar Residencial da
Santa Casa da Misericórdia do Porto,

Ora, é intenção da Direcção, depois

uma referência no Porto, recolhendo

de sufragada em Assembleia-geral a

vários contributos e contactando com

sua localização, avançar com os

uma equipa com uma vasta

estudos prévios que possam conduzir à

experiência.

elaboração posterior do projecto de
arquitectura, sem esquecer,
naturalmente, o financiamento, sem

Em 2011 vamos continuar este projecto
e queremos avançar com a
concretização do Ante-Projecto.

Designação da(s) Actividade(s)
Manutenção e aperfeiçoamento do seguro de saúde
Descrição Breve
Melhorar as condições gerais do seguro

Mais apoio e informação aos

de saúde, promovendo-o como um dos

associados, procura de novas

principais instrumentos para o bem-estar

condições, entre outras.

dos associados.
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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,

Acompanhado (a desenvolver), entre

diagnosticar as problemáticas e apoiar

outras.

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

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.
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II. Solidariedade como marco da responsabilidade
2- Aumentar a participação activa
Designação da(s) Actividade(s)
Grupo Coral
Descrição Breve
Em 2011 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.
O Grupo Coral foi criado pela Casa do
Pessoal em 2008 e encontra-se
implementado, sendo objectivo para 2011
o reforço da participação, através de
nova campanha de divulgação junto da
comunidade IPP, de modo a alargar os
seus horizontes de desenvolvimento.
É dirigido pelo Maestro Daniel Gonçalves,
continuando com a supervisão artística
dos professores Rui Ferreira, da ESE, e Carlos
Azevedo da ESMAE. Continuará como
grupo amador, tendo associado a
aprendizagem de instrumentos
tradicionais, neste caso o cavaquinho e
a guitarra clássica, que acompanham o
Coro na interpretação de canções
tradicionais, como as Janeiras.
Teve a sua primeira apresentação pública
no Auditório do ISCAP, no dia 29 de Junho
de 2010, ensaia às quartas-feiras das 19h
às 20h30m, no Auditório de Música da ESE,
contando com a colaboração graciosa
desta Escola para a utilização de espaços
e equipamentos.
Sobre este projecto, escreveu o Prof. Rui
Ferreira:
"O canto em grupo como um espaço de motivação,
inclusão social e integração
A prática do canto coral é uma das mais remotas
formas de integração social. Tal está patente nos
escritos sobre a formação do homem grego e nas
actividades sócio-musicais das demais civilizações
antigas (BEYER, 1999; JAEGER, 2001). Na história da
humanidade, o canto em grupo tem-se apresentado
como uma prática constante, sempre contribuindo
para a socialização dos indivíduos. Na história da
igreja cristã, por exemplo, desde seus primórdios esta
prática foi uma actividade sempre presente na liturgia
(PALISCA, 1988).

O canto coral, nos seus diversos aspectos e
manifestações, está presente na grande maioria das
culturas mundiais, o que mostra que esta actividade
é um tipo de acção especificamente social, cultural
e humana (VIGOTSKY, 1998).
Enquanto prática social e enquanto actividade
educativo-musical, o canto coral é estudado por
alguns autores que enfatizam os aspectos relacionados
com os benefícios desta actividade para o
desenvolvimento de seus integrantes, nas dimensões
pessoal, interpessoal e comunitária (MATHIAS, 1986;
GROSSO, 2004; ANDRADE, 2003). Estes investigadores
confirmam a hipótese de que a actividade coral é
uma trama rica de possibilidades formadoras, de
humanização e de socialização. (Pereira, É.,
Vasconcelos, M. 2007)
O canto coral constitui-se como uma relevante
manifestação educacional musical e uma significativa
ferramenta de integração social. Os trabalhos com
grupos vocais nas mais diversas comunidades,
empresas, instituições e centros comunitários pode,
através de uma prática vocal bem conduzida e
orientada, contribuir para a integração entre os mais
diversos profissionais ( ) pertencentes a diversas classes
socioeconómicas e culturais, numa construção do
seu auto conhecimento (da sua voz, de cada um, do
seu aparelho fonador) e da realização da produção
vocal em conjunto, culminando no prazer estético e
na alegria da execução (interpretação) com
qualidade e reconhecimento (enquanto fazedores
de arte e apreciados como tal, como por exemplo,
em apresentações públicas). Além disso, os
conhecimentos adquiridos pelos participantes de um
grupo coral influenciam a apreciação artística e
estética e a motivação pessoal de cada um,
independentemente de sua faixa etária ou de seu
capital cultural, escolar ou social. (FUCCI AMATO,
Rita.2007).
Servem as presentes considerações para dar
fundamento (mais ou menos cientificamente
enformado) à importância do Grupo Coral da Casa
do Pessoal do IPP. Por bondade dos seus promotores,
tenho sido ao longo dos escassos anos da sua
existência, um dos responsáveis artístico deste grupo.
Em abono da verdade e da justiça, reconhecimento
seja feito ao seu "maestro", Daniel Gonçalves que,
com determinação e dedicação inabaláveis, ano
após ano tem conduzido aquelas gargantas na
descoberta da harmonia vocal, da justeza rítmica e
do equilíbrio precário da experiência estética.
Um grupo coral desta natureza não tem por missão
outra que não a da produção de bem estar e
promoção social dos seus elementos, numa
perspectiva de inclusão e descoberta de formas
aplicadas de fazer música. Julgo que este espírito está
bem presente no Grupo Coral da Casa do Pessoa do
IPP e em perfeito alinhamento com os princípios que
norteiam esta instituição."
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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, na ESE e na ESMAE).

Designação da(s) Actividade(s)
Festa de Natal
Descrição Breve
Manter a estrutura da Festa de Natal

integrando, assim, música, animação

que tem vindo a ser realizada,

e uma prenda de Natal para os mais
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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

poderão encontrar dois tipos de

prevista no plano para 2009, não se

ciclismo:

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 concretizá-lo. À
partida, em duas modalidades distintas

- 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

- Orientação e circuito arvorismo - Serra
da Freita

que permitam desenvolver a actividade

- Canoagem no Rio Neiva

desportiva no seio dos associados e
familiares da CPipp.

- Ski em San Isidro
- Ski em Andorra no Carvanal

- Um dia de surf / bodyboard / kaiaque
no mar - Praia de Matosinhos
- Caminho pedestre a Drave, na Serra
da Freita, Arouca (dificuldade
baixa/média)

- Paintball

casa do pessoal do ipp
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III. Atitude de convívio, de desporto e lazer
3- Promover a realização de passeios de lazer

A CPipp pretende promover um conjunto
de visitas/passeios a diversos locais
(nacionais e internacionais). Ficam, desde
já, elencados alguns, cuja realização

depende da adesão dos associados.
Contudo, a realização destes eventos, no
ano de 2011, não se esgosta nesta
listagem.

Designação da(s) Actividade(s)
Viagem ao Brasil
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 à Fundação Eça de Queiroz [Tormes ]- Os caminhos de Jacinto
Designação da(s) Actividade(s)
Passeio e "subida" ao Pico - Açores
Designação da(s) Actividade(s)
Fim-de-semana nas Canárias
Designação da(s) Actividade(s)
S. Leonardo da Galafura com almoço em Vila Real

casa do pessoal do ipp
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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

artigos de decoração na ESE, aprender

por programar uma visita orientada a

a fazer compostagem ou ideias para

cada escola do IPP, organizada por

remodelar divisões da casa ou

esta, podendo desenvolver-se por mais

aumentar a eficiência energética, no

do que um ano); pode ser um fim-de-

ISEP; aprender a fazer massagens e

semana; Poderia ter "temas" (p.ex.

relaxamento, na ESTSP, oficinas de

cozinha saudável, na ESEIG,

música ou teatro, na ESMAE,

Caminhada ao Monte de S. Félix, com

aproveitando a estrutura do Café-

pic-nic, em Felgueiras, construir

concerto.

papagaios de papel ou bijutaria e

Designação da(s) Actividade(s)
Visita guiada ao património arquitectónico recuperado em Vila do Conde - 2ª Parte
Descrição Breve
Com participação do Arq. Maia

Teatro Neiva, Casa José Régio,

Gomes, autor ou coordenador da

Alfândega, entre outros)

quase totalidade dos projectos (Cine-

Designação da(s) Actividade(s)
Formação: "Somar Valor"
Descrição Breve
Desenvolvimento de acções de

por exemplo, nas áreas da fotografia

formação (em parceria com as Escolas

(em parceria com o curso de TCAV),

do IPP ou de forma autónoma) que

da história da arte (em parceria com

promovam o desenvolvimento de

ESMAE) ou cinema (em parceria com

competências extra-profissionai, como,

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

capacidade de ouvir, ler e debater.

de pequenos grupos, organizados em

Assim, a permanente auscultação das

ciclos temáticos, que promovem, em

preocupações, dificuldades e

ambiente informal, descontraído e de

necessidades será o principal indutor

confraternização, a reflexão e o

das Tertúlias da CPipp.

diálogo. A reflexão é introduzida por
pessoas especialmente credenciadas
(figuras de elevado impacto interno e
externo).

As Tertúlias reflectem a necessidade de
debater temas pertinentes, num
contexto social que se considera
propício à obtenção de boas

O que nos faz crescer, inovar e alargar

conclusões - uma conversa ao café ou

ideias e pensamento é a nossa

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

vida social dos associados (não serão

temática/didáctica insere-se no eixo

permitidos artigos/trabalhos com

da cultura da CPipp, na promoção e

elevado cariz técnico-científico) e

difusão do conhecimento e na

estará sempre relacionada com uma

promoção das actividades,

temática definida no início de cada

nomeadamente as definidas e

ano.

adquiridas como hobbies pelos
associados da CPipp.

A Publicação deverá, depois de
elaborada e impressa, ser vendida a

Esta actividade promoverá pequenos

um preço simbólico. As receitas

trabalhos com impacto e interesse na

reverterão, inteiramente, para a CPipp.

sustentabilidade
anexo ii
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orçamento

Receitas
Jóias de inscrição

500

Quotas

17.010

Rendas

26.568

Patrocínios
Institucional

5.000

Externos

20.000

OTL

8.000

Prémios de seguro

78.000

Total

155.078

Despesas
Seguro

78.000

IVA

4.968

ACTIVIDADES

Coro

2.400

Festa de S. Pedro

2.750

Festa de Natal

9.000

Magusto

900

Jardim de Infância - Projecto

25.000

Lar Residencial - Ante-projecto

12.500

OTL (Páscoa, Verão e Natal)

8.000

Outras actividades

1.000

ADMINISTRAÇÃO

Apoio Administrativo

5.950

Contabilidade (outsourcing)

1.800

Comunicação e Imagem

500

Representação

500

Diversos

1.810

Total

155.078
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