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A INSTITUIÇÃO
Nome: Centro de Promoção Social
Morada: Rua Pe. José Rodrigues de Barros n.º 219
Carvalhais – São Pedro do Sul
3660-061 Carvalhais SPS

Tel. 232 700 040
Fax. 232 700 049
NIPC: 502 639 709

Mail: info@cps-carvalhais.com
Website: www.cps-carvalhais.com

Âmbito Geográfico / Enquadramento Regional
Carvalhais e Candal (oficialmente, União das Freguesias de Carvalhais e Candal),
é uma freguesia portuguesa do concelho de São Pedro do Sul, com 47,40 km² de área2 e 1 554
habitantes. Foi criada aquando da reorganização administrativa de 2012/2013, resultando da
agregação das antigas freguesias de Carvalhais e Candal.
São Pedro do Sul pertence ao Antigo Concelho de Lafões 1 que fica em pleno “coração da
Beira Alta e constitui uma região encravada na bacia hidrográfica do Vouga”2, formando um todo
homogéneo onde se representa a zona mais acidentada, correspondendo portanto a uma verdadeira
região natural.
Considerada no seu aspeto geográfico, Lafões pode dizer-se uma verdadeira bacia cortada
de leste a oeste pelo curso do rio Vouga e em que ao norte fecham a região os elevados contrafortes
do maciço montanhoso da Gralheira, representados pela Serra de São Macário e Arada. Ao Sul, a
Serra do Caramulo com a Serra das Talhadas.
Pertencente à zona centro do País, São Pedro do Sul enquadra-se, segundo a Nomenclatura
das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) usada a partir de 1988, na NUTS III - Dão
Lafões. Pertencente ao distrito de Viseu e, administrativamente, tendo como sede de Concelho
(criado em 1834 por desmembramento do Concelho de Lafões) a cidade de São Pedro do Sul.
Engloba catorze freguesias, contabilizando uma área de concelho de 348 Km2: Bordonhos,
1
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Alahum/Alafum/Alafões/Lafões e daí o nosso enquadramento geográfico de Lafões.
Girão, Amorim, Antiguidades Pré-históricas de Lafões, p.2.
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Figueiredo de Alva, Manhouce, Pindelo dos Milagres, Pinho, São Félix, Serrazes, Sul, Valadares,
Vila Maior e União das Freguesias de Carvalhais e Candal; Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão
de Lafões; São Martinho das Moitas e Covas do Rio; São Pedro do Sul, Várzea e Baiões.

Natureza Jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede
na paróquia de S. Tiago de Carvalhais. É uma pessoa jurídica pública de direito canónico, ereta
canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de Viseu e sob a sua vigilância e tutela, com
estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica (última revisão - Estatutos aprovados a 04 de
julho de 2015) e detentora de reconhecida utilidade pública.

Data de Constituição: 29 de junho de 1991
Atividade Principal: Apoio social – CAE: 88101

Atividades Secundárias: Ensino profissional, formação profissional, prestação de serviços de
Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho e Higiene e Segurança Alimentar
(HACCP), apoio à integração social, comunitária e promoção de eventos de
índole cultural e desportiva.

Fins que prossegue: Ação social, educação, formação profissional e apoio à cultura e desporto.

Missão:
Prestar serviços fiáveis à comunidade, visando atingir os resultados sociais e culturais que persegue
como Instituição.
Visão:
Ser uma Instituição de referência, destacando-se pelos serviços que presta à comunidade e pela sua
atitude de aproximação ao cliente.
Valores:
A Política da Qualidade do CPS tem como princípios orientadores:
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O Centro de Promoção Social está certificado pela APCER a nível da implementação de SGQ Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008, no âmbito de:


Conceção e Prestação de Serviços de Formação Profissional - Formativ;



Ensino Profissional – Escola Profissional de Carvalhais;



Apoio Social;



Serviço de Apoio Domiciliário;



Centro de Dia;



Creche A Bugalhinha;

Público-alvo: crianças, jovens, adultos e idosos.

Áreas de intervenção:
O Centro de Promoção Social (CPS) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) fundada em 1991, na freguesia de Carvalhais, concelho de S. Pedro do Sul. O objetivo é
desenvolver atividades no âmbito da Acão social, do ensino, da formação profissional e da
intervenção cultural que contribuam para o enriquecimento humano da população.
Implantado numa zona do interior rural, o CPS tem assumido um papel fundamental na
qualificação profissional de recursos humanos e na luta contra os índices de pobreza e a
desertificação local.
O CPS desenvolve a sua atividade através de três serviços distintos: Apoio Social /
Formativ / Escola Profissional de Carvalhais - o que lhe permite prestar serviços a públicos de
diversas faixas etárias: crianças, jovens, adultos e idosos.

a) Apoio Social
Creche A Bugalhinha (em funcionamento desde Abril de 2006)

Acolhe crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos, durante o período
diário correspondente ao horário de trabalho dos pais.
Tem como missão proporcionar o desenvolvimento individualizado da criança, num clima de
segurança afetiva e física que contribua para o seu desenvolvimento global, bem como colaborar
com a família na partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo.
A Bugalhinha dispõe de salas de atividades; berçário; refeitório; cozinha; sala de
isolamento; gabinetes administrativo e de pessoal; dispensas; lavandaria; dormitório e recreio.

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Abrange quarenta e cinco idosos, garantindo a proteção dos cidadãos na velhice, invalidez
e em todas as situações de falta de meios de subsistência ou de incapacidade para o trabalho.
Este apoio passa pela alimentação, tratamento de roupas, higiene pessoal, higiene da
habitação, cuidados de saúde básicos, articulação com serviços locais (ISSS, Finanças, Câmara
Municipal, Centro de Saúde, etc.), atividades lúdicas, apoio psicossocial, acompanhamento a
consultas, cedência de ajudas técnicas e no futuro serviço de apoio 24 horas.
O Centro de Dia tem trinta utentes e permite ao CPS alargar o conjunto de atividades
proporcionadas aos idosos.

Projetos de Intervenção Comunitária
No âmbito da sua intervenção social e comunitária, o Centro de Promoção Social
desenvolveu projetos que procuram servir de estímulo ao emprego, combater a desertificação das
zonas serranas, criar respostas sociais de apoio integrado e promover e valorizar os recursos
humanos. A saber:
Projeto “Comunidade Viva”
Dinamização do Espaço Jovem, criação de um Clube de Emprego, abertura da Loja Social,
Dinamização cultural das aldeias (Aldeia Viva), Boletim “Praça interativa”, Espaço Família,
Formação Socioeducativa e Formação para Líderes.
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Projeto “Criar Raízes”
Abertura de canais de comercialização/promoção dos produtos da região através da
abertura da Loja Terras de São Pedro, localizada nas Termas, da criação do Cabaz e da
constituição da CoopRaízes - Cooperativa de Produtores, criação de percursos pedestres
temáticos ligados aos ritmos de vida das populações, ciclo de cinema nas aldeias mais periféricas
do concelho, promoção de um encontro anual de contadores de histórias; melhoria da qualidade
dos serviços das IPSS; fomento de microempresas e autoemprego.
Projeto “CLDS” - São Pedro do Sul – O Futuro é aqui
Teve como objetivo geral promover uma intervenção estruturada e promotora do
desenvolvimento social sustentável do concelho de São Pedro do Sul, apostando na inclusão
social dos cidadãos de forma multissectorial.
Cantinas Sociais
Desde Novembro de 2012 a Instituição fornece refeições a sessenta utentes com necessidades
alimentares independentemente da idade ou condição social.
b) Escola Profissional de Carvalhais (fundada em 1991)
A Escola Profissional de Carvalhais (EPC) foi criada em 1991 com a missão de contribuir
para o desenvolvimento regional através da formação de mão-de-obra qualificada e tem
capacidade para acolher duzentos e setenta e seis alunos. Disponibiliza uma oferta formativa de
grande qualidade nas áreas de Restauração (Cozinha/Pastelaria e Restauração/Bar), Informática
de

Gestão,

Turismo,

Gestão

do

Ambiente,

Termalismo

e

Vocacional

(Cozinha,

Cabeleireiro/Estética, Comércio).
As novas infraestruturas criadas e os equipamentos de vanguarda possibilitam uma formação
prática inovadora, dinâmica e inteiramente virada para o saber fazer.
O projeto educativo da EPC tem sido reconhecido, ao longo dos anos, na região e em todo o
país pelos agentes económicos, sociais e políticos, o que tem contribuído para a rápida inserção
dos alunos no mercado de trabalho.
c) Formativ – Formação Profissional
Serviço responsável pelo diagnóstico das necessidades de formação profissional da
população local e regional e pela conceção de planos formativos. Desenvolve cursos de formação,
financiados e não financiados, para adultos (desempregados, auxiliares/técnicos de IPSS’s e
quadros empresariais) e jovens em situação de abandono e pré-abandono escolar.
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O planeamento das ações de formação tem por base uma avaliação cuidada das necessidades
e dos recursos formativos ao nível técnico, humano, pedagógico, material e financeiro.
A formação ministrada é acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho.
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d) Atividades de índole cultural
O Centro de Promoção Social de Carvalhais desenvolve ainda ações ligadas à cultura, à arte
popular, desporto e ocupação de tempos livres. A título de exemplo, refere-se a organização de
Campos de Trabalho Internacionais que envolvem jovens de toda a Europa, à publicação de
diversos boletins informativos, bem como à dinamização local e promoção das artes através do
Museu Rural/Centro Cultural e Museológico.
Pela atividade social, educacional e cultural que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos,
o CPS é, hoje em dia, um dos principais agentes de dinamização do concelho de São Pedro do Sul.
No entanto, a sua atividade está muito dependente do voluntarismo e das ajudas financeiras de
entidades públicas e privadas para resolver as fragilidades/dificuldades com que a sua equipa de
depara quotidianamente.
Cooperar com o “mundo” Rural
O CPS tem feito um vasto conjunto de atividades de informação/formação para produtores
agrícolas e florestais de doçaria regional. Tem igualmente servido de incubador a iniciativas
empresariais no mesmo setor agro/florestal, tendo já surgido empresas nesse âmbito. Introduz
mecanismos de acompanhamento e valorização dos recursos endógenos através de boas práticas e
acompanhamento técnico.

A Direção

