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1- INTRODUÇÃO 

 

 

 

As Organizações sem fins lucrativos têm uma missão vocacionada no desenvolvimento das 

pessoas e dos lugares, são entidades em que o seu sucesso é o espelho do sucesso da sua 

intervenção, da prova dada todos os dias na ação que desenvolvem. São entidades que, como 

o nome indica, não têm fins lucrativos, o dinheiro que recebem é o dinheiro que devolvem à 

comunidade com o seu trabalho e por isso são entidades onde as horas de trabalho a mais não 

contam, onde o sentido de missão de cada colaborador/a não se mede, porque andam sempre 

com o trabalho às costas, mas são entidades onde a paixão pelo que se faz vence qualquer 

adversidade. 

Ainda que 2015 tenha sido um ano difícil e que 2016 não se avizinhe melhor o espirito da 

TAIPA é de luta, de sobrevivência, porque temos cá dentro todos os ingredientes necessários: 

ética, transparência, sentido de missão, empenho, equipa, companheirismo, conhecimento do 

território, redes de parceria fortes e de confiança, ambição, estratégia e sonhos. 

Vamos continuar neste ano com a intervenção junto da comunidade imigrante através do 

Projeto ST-E6G, aprovado pelo Programa Escolhas. A intervenção no âmbito da igualdade de 

gênero e da violência doméstica terá continuidade através da subvenção direta com a 

Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e será alargada para o concelho de Aljezur. 

Ainda nesta temática foi feita uma candidatura ao POISE para uma intervenção focada na 

prevenção. 

A área dos serviços de formação está em plena expansão e sucesso por todo o Alentejo 

Litoral, na área da formação agrícola e esse vai ser um marco no ano de 2016. 

O presente documento organiza-se em duas grandes partes, uma primeira em que são 

descritas as diferentes atividades programadas para o ano de 2016, subdivididas nas 

diferentes áreas de intervenção: 

- Desenvolvimento Económico; 

- Desenvolvimento Comunitário. 

Na segunda parte é apresentado o orçamento referente às atividades enunciadas. 
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2- VISÃO MISSÃO E VALORES 

 

 

VISÃO 

 

Desenvolver e crescer Odemira para o mundo 

 

MISSÃO 

 

 Potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos habitantes do concelho de 

Odemira, com base nos recursos, costumes e tradições endógenos, para que estes 

sejam capazes de traçar o seu próprio caminho e assim contribuir para o 

desenvolvimento do território; 

 Apoiar e promover atividades económicas que sejam sustentáveis e potenciadoras de 

desenvolvimento. 

 

VALORES 

 

 Inovação; 

 Colaboração e Interajuda; 

 Trabalho de equipa; 

 Participação; 

 Transparência; 

 Responsabilidade; 

 Eficiência; 

 Qualidade; 

 Ambição; 

 Especialização; 

 Diferenciação.  
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3- DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

 

 

Na área do desenvolvimento económico enquadram-se todos os serviços que a TAIPA 

disponibiliza ao empresário e à comunidade em geral, incluindo a empresa 100ZEROS. É a 

área de apostas para a sustentabilidade. A organização de todos os serviços num só 

departamento prende-se com a estratégia de crescimento na linguagem e nas relações 

empresariais, constituindo-se a TAIPA como uma entidade de referência para os empresários 

do nosso concelho.  

 

Antena Local 

Empresário: Em 2016 pretende-se dar continuidade à estratégia de aproximação ao tecido 

empresarial de Odemira disponibilizando-lhes os serviços de qualidade da TAIPA, 

perspetivando-se a continuidade de candidaturas à criação do próprio emprego - PAECPE 

(Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego), bem como a 

realização e acompanhamento de candidaturas PDR2020 (PRODER e PROMAR) tendo em 

conta os atendimentos a promotores que manifestaram interesse em avançar com uma 

candidatura a este programa.  

 

Formação Profissional Especializada 

No ano de 2016 perspetiva-se manter o nível de faturação do ano anterior nos Serviços de 

Formação Especializada. Pretende-se continuar a aprofundar o trabalho direto com empresas e 

dar continuidade às ofertas formativas para particulares, com o objetivo de responder às 

necessidades formativas de ambos.  

Neste seguimento, e como Entidade Formadora certificada pela DGERT, pretende-se continuar 

a disponibilizar os seguintes Serviços de Formação Profissional Certificada: 

- Formações dirigidas à população em geral; 

- Formação para empresas; 

- Formação Pedagógica Inicial de Formadores. 
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3.1. 100ZEROS 

 

Contabilidade e Assessoria Fiscal 

Prestação de serviços de contabilidade e assessoria fiscal a empresas, associações e 

empresários em nome individual. Ano após ano tem havido um crescimento gradual deste 

serviço, por isso no ano de 2016 prevê-se a manutenção dos clientes existentes, pois a 

capacidade de trabalho já está no limite para continuar a garantir uma boa prestação de 

serviços. Prevê-se também a continuidade da parceria deste serviço com os serviços da 

Antena Local do Empresário no seguimento das necessidades dos promotores de projetos. 

 

Centro de Transformação e Embalamento de Produtos Hortícolas  

Na procura pela otimização dos recursos existentes, foi estabelecida uma parceria com uma 

empresa local que se responsabiliza pela comercialização dos produtos Alma da Nossa Gente.  

Durante o ano de 2016 esperamos obter resultados positivos da parceria com o aumento de 

clientes e a introdução de novos produtos. 

 

Aromáticas 

Durante o ano de 2016 a produção de plantas aromáticas em modo de produção biológico terá 

como foco as espécies utilizadas nos produtos transformados/embalados no CTEPH. Tem-se 

em vista a criação de novos produtos para comercialização sob a marca Alma da Nossa Gente. 

 

 

4- DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

 

Na área do desenvolvimento comunitário está organizada toda a atividade da TAIPA que é 

cofinanciada e de intervenção integrada em comunidades específicas, sejam escolas, 

localidades e grupos específicos.  

Formação Socioprofissional 

No decorrer do ano de 2015 não abriram candidaturas a formação financiada. Ainda não é 

conhecida a legislação que regula a formação profissional. Desconhecendo-se a 
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regulamentação da atividade e as alterações que daí advêm não é possível a elaboração de 

um plano de atividades concreto na área da formação profissional financiada, contudo no 

seguimento das parcerias estabelecidas e do trabalho realizado no terreno, quando as linhas 

de financiamento abrirem serão enquadrados projetos que contemplem as áreas de formação 

conforme tabela abaixo. 

 

Tipologia de 
formação 

Áreas de formação Público-alvo Observações 

Formação para a 

inclusão 

- Desenvolvimento Pessoal 

e Social 

- Trabalho Social e 

Orientação 

- Produção agrícola e 

Animal 

Ativos 

desempregados 

Surge devido à elevada taxa 

de empregabilidade 

registada nestas ações e às 

competências pessoais, 

sociais e profissionais que 

adquirem. 

Formação para ativos 

empregados 

- Ciências Informáticas; 

- Trabalho Social e 

Orientação 

- Serviço de Apoio a 

Crianças e Jovens 

- Hotelaria e Restauração 

- Saúde 

- Produção Agrícola e 

Animal 

- Enquadramento na 

Organização/empresa 

Ativos 

Empregados 

A TAIPA regista grande 

procura de ações a decorrer 

em horário pós laboral que 

permitam a 

reciclagem/aquisição de 

conhecimentos. 

Formação de dupla 

certificação (progressão 

escolar e equivalência 

profissional) 

- Produção Agrícola e 

Animal (9º ano) 

- Turismo Ambiental e 

Rural (12º ano) 

Ativos 

desempregados 

A TAIPA regista grande 

procura de ações de 

formação de dupla 

certificação em áreas 

estratégicas para o 

desenvolvimento do 

Concelho de Odemira. 

 

Projetos de Intervenção integrada 

GAVA – Gabinete de Apoio à Vítima e ao Agressor 

A 5 de dezembro de 2014 a TAIPA assinou uma carta de compromisso para atribuição de 

apoio financeiro, a título de subvenção, pela Senhora Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade, que garantiu a continuidade do GAVA durante 2015, 
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nomeadamente dos serviços de apoio à vítima e ao agressor no concelho de Odemira, tendo 

esse financiamento transitado para 2016, com previsão de término a 29 de fevereiro.  

Com vista a garantir a continuidade do GAVA pós fevereiro, a TAIPA desenvolveu esforços 

junto da atual Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade (SECI), estando prevista 

nova subvenção para 2 anos, com o apoio dos Municípios. Segundo proposta da SECI deve a 

TAIPA iniciar intervenção similar no concelho de Aljezur e por isso o apoio financeiro 

complementar dos Municípios de Odemira e Aljezur. 

Para 2016, para além do início de intervenção num novo território, prevê-se, a continuidade 

deste serviço ao nível do atendimento a vítimas e agressores: apoio psicológico, apoio jurídico, 

apoio psicossocial, encaminhamento social e clínico dos utentes, articulação com os vários 

parceiros (CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, Centro de Saúde, 

GNR – Guarda Nacional Republicana, NIAVE – Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas 

Especificas, ISS – Instituto da Segurança Social, MP – Ministério Público e DGRSP – Direção 

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, entre outros). 

Pretende-se também implementar um Plano de Formação dirigido às IPSS (técnicos e 

assistentes operacionais) com o objetivo de capacitar cuidadores formais na identificação e 

sinalização de vítimas idosas de VD. 

O GAVA continuará em 2016, a insistir com os decisores da área da saúde (Beja e Santiago do 

Cacém) na definição de normas procedimentais, construção e aplicação de um fluxograma de 

resposta clínica a vítimas de VD, assim como na determinação de formas de articulação dessa 

mesma resposta com outras respostas especializadas, em particular com os parceiros GAVA, 

GNR e MP. 

Relativamente às ações de sensibilização e prevenção, o GAVA pretende desenvolver 

atividades em contexto escolar, com especial enfoque nas questões da violência no namoro e 

promoção da igualdade de género, assim como se manterá a celebração de datas 

comemorativas alusivas à IG e VD, ao longo do ano, através da participação individual ou 

conjuntam de atividades dirigidas à comunidade. 

De igual modo, o GAVA pretende continuar a participar nas reuniões da RIVDAL – Rede 

Integrada de Resposta à Violência Doméstica do Alentejo Litoral, assumindo o compromisso de 

apoiar a concretização do seu plano de atividades, assim como mantem a intenção de 

dinamizar a Rede Local de Intervenção para a Igualdade no concelho de Odemira (RLII), com 

reuniões semestrais com os parceiros que dela fazem parte, proporcionando um espaço de 

reflexão, discussão, articulação de serviços e desta forma contribuindo para uma melhor 

resposta às vítimas e agressores. 
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+IGUAL 

Candidatura da TAIPA ao programa PO ISE, tipologia de operação 3.16 – apoio financeiro e 

técnico a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, para dar continuidade ao trabalho 

na prevenção em matéria de igualdade de género e violência domestica junto de diferentes 

públicos. 

 

ST-E6G 

Com a aprovação do Projeto ST-E6G, pelo Programa Escolhas, que estabelece como objetivo 

para a 6ª Geração do Programa Escolhas a promoção da integração social, escolar e 

comunitária da comunidade imigrante (em especial das crianças e jovens), na freguesia de São 

Teotónio, procura-se consolidar a intervenção e introduzir um conjunto de novas dinâmicas que 

consideramos adequadas aos problemas identificados em diagnóstico, bem como aos 

interesses dos/as crianças, jovens e comunidade. A criação de uma Banda de Música, de uma 

Rádio Local On-Line e a integração de crianças e jovens em atividades desportivas são 

exemplos de algumas das novas ações a iniciar em 2016. 

 

A intervenção do Projeto irá decorrer em três áreas estratégicas: A - Educação e Formação; B- 

Participação, direitos e deveres cívicos e comunitários; C - Inclusão Digital. Neste âmbito, as 

atividades vão também ter focos de intervenção específicos, designadamente: A – Promoção 

do sucesso escolar, do desenvolvimento de competências parentais e da formação pessoal; B 

– Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e interculturais; C – Promoção da 

inclusão digital, da certificação e de projetos no âmbito das TIC. 

 

O PDA do ST-E6G estabelece uma estratégia de integração, respeito e valorização da 

diversidade, fomentando a realização de momentos de convivência e partilha entre a 

comunidade local e a imigrante tendo como elo os/as filhos/as, as crianças e jovens, as 

instituições locais e as culturas e/ou tradições. Para concluir, para 2016 continuará a encarar a 

rede social de parceiros e respostas locais, entre os quais o consórcio, enquanto uma força 

essencial para o cumprimento dos seus objetivos, pelo que as colaborações com o CLAII, com 

a Comissão Municipal do Imigrante, com a Comissão Social da Freguesia de São Teotónio - 

Rede Social e com outras entidades locais serão consideradas com a maior relevância. 

 

FELILZ MENTE 

Projeto financiado pelo Município de Odemira, através do Programa Sinergias Sociais 

(setembro 2015 – maio 2016). O projeto tem como objetivo a promoção da literacia em saúde 

mental através de ações de prevenção e combate à discriminação das doenças mentais, 

através das seguintes ações: 
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UP Saúde Mental - sessões dirigidas a jovens de nível secundário com temáticas promotoras 

de prevenção da saúde mental, tais como: dependências, anorexia/bulimia, depressão, entre 

outros temas definidos pela escola; 

Prevenção de Burnout - sessões direcionadas para dirigentes de entidades, em torno das 

questões dos riscos psicossociais em meio laboral e como os prevenir; 

Jornadas Comunitárias - Sessões com especialistas convidados sobre diferentes temas (a 

designar com os parceiros). Dirigido a técnicos, mas com divulgação junto da comunidade em 

geral. Queremos que estas sessões cheguem à comunidade que conhece, que convive, que 

ama, que cuida, que sente os problemas da saúde mental no seu dia-a-dia; 

Campanha - Será criada uma imagem e várias mensagens em prol da luta contra a 

discriminação das doenças mentais. Esta campanha terá lugar nos meios de comunicação 

locais, na internet e rua através de cartazes. 

São parceiros do projeto as seguintes entidades: Agrupamento de Escolas de Odemira, 

Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, Colégio Nossa Senhora da Graça, Unidade de 

Cuidados na Comunidade. 

 

INTEGRANDO+ 

O projeto Integrando, financiado pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de 

Países Terceiros (FEINPT) teve início em Abril de 2014 e tem data de final marcada para 30 de 

Junho de 2015. Este projeto foi sucedido pelo Integrando + em 2015 com o apoio de 

empresas locais entre julho e dezembro: Sudoberry, Lusomorango, Vitacress, Atlantic Sun 

Farms. 

Pretende-se que durante o anos de 2016 o mesmo venha a ter continuidade através do apoio 

das mesmas e mais empresas que a esta atividade se queiram aliar ou através de candidatura 

a fundo para o efeito. 

Este projeto compreende a seguinte resposta: CLAII – Centro Local de Apoio à Integração de 

Imigrantes - Gabinete de Acolhimento, Informação e Apoio Descentralizado, tendo em vista a 

correta integração dos imigrantes nacionais de países terceiro, bem como o apoio em todas as 

questões relacionadas com a sua vivência em Portugal. Este gabinete, tendo em vista as 

características do concelho de Odemira e também a dos imigrantes que aqui residem e 

trabalham, funciona em regime de itinerância, nos seguintes locais: Juntas de Freguesia de 

São Teotónio, de Vila Nova de Milfontes e de Longueira/Almograve, centro de emprego de 

Odemira. 
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Protocolo com a TIC TAC - Atividades de animação e apoio à família (AAAF) 

A TAIPA foi responsável pelas AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família desde 2006 

até ao ano letivo de 2014-2015, altura em que passou a ter essa responsabilidade a entidade 

TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres de Crianças e Jovens. Foi 

solicitado pela entidade que a TAIPA mantivesse durante o ano letivo 2015-2016 um apoio na 

consultoria e acompanhamento da atividade assegurando assim uma boa passagem do 

trabalho e responsabilidades. 

 

Responsabilidade Social 

Casa das Trocas – a TAIPA vai manter o espaço no mercado municipal de Odemira para 

receção e entrega de roupa e outros bens doados para famílias em situação de carência. Esta 

iniciativa decorre em parceria com o Município de Odemira que através de Contratos Emprego 

Inserção possibilita o apoio na abertura do espaço durante toda a semana, a TAIPA promove 

ainda um projeto de Voluntariado no Banco Local de Voluntariado e dai advêm duas voluntarias 

que criam a possibilidade do espaço estar aberto também aos Sábados. Também vai manter a 

circulação na internet de pedidos de apoio específicos que chegam destas famílias. 

Campanha Aliados no Natal 2016 - será realizada em 2016 a 14ª campanha Aliados no natal 

com a habitual recolha e distribuição de brinquedos e com a distribuição de cabazes 

alimentares. 

 

Parcerias e Representações 

A TAIPA continuará a ser representada nas seguintes parcerias: 

 Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral  

 Conselho Local de Ação Social de Odemira 

 Comissão Social de Freguesia de S. Salvador/Santa Maria, Boavista dos Pinheiros e S. Luís 

 Conselho Económico do Concelho de Odemira 

 Núcleo Local de Inserção da Segurança Social 

 Comissão Municipal do Imigrante 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Odemira 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes 

 Fórum Cidadania & Território (onde no ano corrente é entidade da equipa de coordenação) 

 Conselho Municipal de Segurança em representação do NLI 

 Conselho consultivo da Escola Profissional de Odemira 

- Membro do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal 
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 Membro da ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

- Elemento da Plataforma Local de Operacionalização e Gestão (PLOG) do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina/Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha 

 Membro e presidente da mesa de assembleia geral da TIC TAC Associação para a Promoção 

dos Tempos Livres de crianças e jovens 

 Membro do conselho fiscal da ARBUTUS, através da 100 Zeros 

 Membro do conselho consultivo da Rota Vicentina, através da 100 Zeros 

 Sócia da Associação de Paralisia Cerebral de Odemira. 
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5- CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM DEZEMBRO DE 2015 

 

 

RECURSOS HUMANOS - TAIPA 
  Habilitações Literárias Origem 

Vínculo Ensino Superior 12º Ano <=9º Ano Odemira Outro 

Sem termo 4 4   4  

A termo  7 6 1  6 1 

Recibos Verdes 5 5   3 2 

Medidas IEFP 3  1  1  1   3   

TOTAL 19 16 2 1 16 3 

 

 

RECURSOS HUMANOS - 100ZEROS 

  Habilitações Literárias Origem 

Vínculo Ensino Superior 12º Ano 9º Ano Odemira Outro 

Sem termo 2  1 1 2  

A termo certo       

TOTAL 2  1 1 2  
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A Direção propõe à assembleia-geral o presente orçamento para discussão e votação. 

Os rendimentos estimados para o ano de 2016 foram previstos tendo em conta a execução do 

orçamento de 2015 e o plano estratégico da direção para as áreas do Desenvolvimento 

Económico e do Desenvolvimento Comunitário. 

Seguidamente apresentamos um quadro de rendimentos por atividade onde estão 

evidenciados por área de desenvolvimento e por atividade os rendimentos previstos para o ano 

de 2016. Optamos por evidenciar os rendimentos que já estão assegurados através de 

contratos, nomeadamente com o Programa Escolhas, a subvenção da Secretária de Estado dos 

Assuntos Parlamentares e da Igualdade conjuntamente com o Município de Odemira e o 

Município de Aljezur e evidenciamos também os rendimentos que podemos estimar com 

relativa segurança.  

Relativamente à atividade da 100ZEROS, Sociedade Unipessoal, Lda está identificado na área 

do desenvolvimento económico os rendimentos previstos para 2016, não sendo os 

rendimentos relevados na demonstração de resultados abaixo, uma vez que respeitam 

unicamente a vendas e serviços prestados pela sociedade. 

Rendimentos por Atividade 

Quadro n.º 1 - Orçamento por Atividades 

 
Actividades 2016 

Desenvolvimento Económico 

 
Antena Local           1.700,00 €  

Alma da Nossa Gente         70.000,00 €  

Contabilidade e Assessoria Fiscal         36.863,28 €  

Formação Especializada       165.655,00 €  

Sub-total 1       274.218,28 €  

Desenvolvimento Comunitário 

 
GAVA         54.166,67 €  

+ IGUAL         20.000,00 €  

ST-E6G         53.344,70 €  

FELIZMENTE           8.385,00 €  

PROTOCOLO TIC TAC           3.934,00 €  

CAMPANHA DE NATAL 2016           3.000,00 €  

Sub-total 2       142.830,37 €  

TOTAL       417.048,65 €  

 

 

 

 

6- ORÇAMENTO PARA 2016 
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Demonstração dos resultados individuais por naturezas 2016 

   

Vendas e serviços prestados      167.355,00 €  

Subsídios à exploração      142.830,37 €  

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos   

Variação nos inventários da produção   

Trabalhos para a própria entidade   

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   

Fornecimentos e serviços externos        93.140,00 €  

Gastos com o pessoal      185.538,42 €  

Outros gastos e perdas          1.035,87 €  

   

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos        30.471,08 €  

   

Gastos/reversões de depreciação e de amortização          5.969,18 €  

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)   

   

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)        24.501,90 €  

   

Juros e rendimentos similares obtidos               12,00 €  

Juros e gastos similares suportados        11.125,30 €  

   

Resultado antes de impostos        13.388,60 €  

 

A demonstração individual previsional dos resultados por naturezas para 2016 prevê, pela 

primeira vez desde a constituição da TAIPA, uma inversão nas rubricas de rendimentos, as 

prestações de serviços prevêem-se superiores às verbas de subsídios à exploração. Esta 

situação deve-se a estarmos ainda em transição de quadro comunitário. 

Odemira, 26 de março de 2016 

A Direção 

Presidente – Telma Cristina Felizardo Guerreiro  

 

Vice-Presidente – Dora Isabel dos Santos Guerreiro    

 

Vogal – Elisabete José Pacheco 
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