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1 | 1 | 1 | 1 | QQQQÊÊÊÊM M M M SOMOSSOMOSSOMOSSOMOS    

O Centro Social de Guardizela é uma associação sem fins lucrativos, criada em 

2000, com estatuto de instituição particular de solidariedade social, com sede na 

freguesia de Guardizela, concelho de Guimarães, distrito de Braga. Desenvolve a 

sua actividade, na área social e comunitária e, tem como objectivo principal o 

desenvolvimento de actividade integradas de solidariedade social. Trata-se, pois, 

de uma Instituição destinada ao apoio da população socialmente mais vulnerável, 

nomeadamente, as crianças e os idosos, bem como as suas famílias. 

Resultado do empenho da equipa de colaboradores e corpos dirigentes 

procuramos sempre, numa lógica de proximidade e de combate á pobreza e 

exclusão social, corresponder às necessidades da população residente na freguesia 

de Guardizela e suas limítrofes. Neste momento, para além das respostas sociais 

dirigidas a crianças e jovens (berçário, creche, pré-escolar e centro de actividade 

de tempos livres) que abrangem um total 151 clientes, desenvolvemos também 

serviços de apoio á população idosa (centro de dia, serviço de apoio domiciliário e 

lar de idosos), um total de 104 clientes. 

A Nossa Visão: “SERMOS os melhores para SERES melhores, crescendo de uma Nossa Visão: “SERMOS os melhores para SERES melhores, crescendo de uma Nossa Visão: “SERMOS os melhores para SERES melhores, crescendo de uma Nossa Visão: “SERMOS os melhores para SERES melhores, crescendo de uma 

forma sustentada na satisfação das pessoas”forma sustentada na satisfação das pessoas”forma sustentada na satisfação das pessoas”forma sustentada na satisfação das pessoas”    

A Nossa Missão: “Contribuir para o BEMNossa Missão: “Contribuir para o BEMNossa Missão: “Contribuir para o BEMNossa Missão: “Contribuir para o BEM----ESTAR SOCIAL das pessoESTAR SOCIAL das pessoESTAR SOCIAL das pessoESTAR SOCIAL das pessoas, educandoas, educandoas, educandoas, educando----as as as as 

e prestando cuidados de saúde”e prestando cuidados de saúde”e prestando cuidados de saúde”e prestando cuidados de saúde”    

Os Nossos ValoresNossos ValoresNossos ValoresNossos Valores: “O Centro Social de Guardizela rege-se por uma linha de 

valores presente em toda a sua acção. Trabalhamos e cooperamos de forma ética Trabalhamos e cooperamos de forma ética Trabalhamos e cooperamos de forma ética Trabalhamos e cooperamos de forma ética 

com responsabilidade e humanismo tendo em vista a sua plcom responsabilidade e humanismo tendo em vista a sua plcom responsabilidade e humanismo tendo em vista a sua plcom responsabilidade e humanismo tendo em vista a sua plena segurança e ena segurança e ena segurança e ena segurança e 

confiança”confiança”confiança”confiança”    

A Nossa Política da QualidadeNossa Política da QualidadeNossa Política da QualidadeNossa Política da Qualidade::::    

- Satisfazer continuamente as necessidades e expectativas dos nossos clientes; 

- Proporcionar as condições necessárias para a realização das actividades dos 

colaboradores, bem como a formação necessária para exercer a sua função; 
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- Dinamizar actividades para realizar com a comunidade; 

- Gerir de forma eficaz e eficiente os recursos afectos ao serviço; 

- Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão de Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | 2 | 2 | 2 | ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOSONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS    

Constituída por 2 474 habitantes que integram 810 famílias (segundo os 

resultados dos CENSOS 2011), a freguesia de Guardizela localiza-se, 

geograficamente, no extremo sul do Concelho de Guimarães sendo que os seus 

limites administrativos servem de “fronteira” entre o concelho de Guimarães, o 

concelho de Vila Nova de Famalicão e o concelho de Santo Tirso, fazendo 

confluência com as freguesias de Gandarela, Lordelo, Moreira de Cónegos, 

Serzedelo, Gondar (Guimarães), Riba d’Ave e Pedome (Vila Nova de Famalicão), 

Vilarinho, São Tomé de Negrelos e São Martinho do Campo (Santo Tirso). Importa 

referir que nas freguesias, em cima referidas, vivem, segundo o último 

Recenseamento Geral da População, realizado em 2011, aproximadamente, 36 071 

habitantes (ver quadro 1). 

fig. 1: Perspectiva das instalações do berçário, creche e pré-escolar 
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Trata-se de um território predominantemente industrial, tendo como maior 

empregador a Industria Têxtil e Vestuário, que no momento atravessa uma grave e 

profunda crise. O indicador de desemprego tem, por isso, aumentado, 

significativamente, nos últimos anos, devido ao encerramento de inúmeras 

unidades industriais. Este facto leva a que uma grande parte da população activa 

se desloque para outros pólos industriais, situados nas freguesias vizinhas, como 

sendo S. Jorge de Selho, Lordelo para exercer a sua profissão. Na verdade, esta 

alteração (aumento) dos tempos médios gastos nas deslocações pendulares diárias 

da população entre o local de residência e o local de trabalho tem levado uma 

diminuição da participação cívica da população, sobretudo aquela que se encontra 

em idade activa, estando, neste momento, a freguesia de Guardizela a exercer, 

quase exclusivamente, a função residencial para um grande número de famílias.  

Importa também referir que a freguesia de Guardizela se encontra servida por uma 

rede viária complexa, sobre a qual existe uma forte pressão rodoviária. Entre os 

principais eixos viários destacámos a VIM - Via Intermunicipal que liga várias 

freguesias do concelho de Guimarães, Vizela, Famalicão e Santo Tirso, e o acesso 

rápido à auto-estrada A7 (Guimarães – Porto). 

Quadro nQuadro nQuadro nQuadro nº 1: População residente em 2011º 1: População residente em 2011º 1: População residente em 2011º 1: População residente em 2011    

Freguesia Freguesia Freguesia Freguesia     N. º habitantesN. º habitantesN. º habitantesN. º habitantes    

GUARDIZELA 2 474 

SERZEDELO 3 680 

GANDARELA 1 074 

LORDELO 4 287 

MOREIRA DE CÓNEGOS 4 853 

GONDAR 2 868 

RIBA DE AVE 3 425 

PEDOME 2 120 

VILARINHO 3 788 

NEGRELOS (SÃO TOMÉ) 4 032 

CAMPO (SÃO MARTINHO) 3 470 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     36 07136 07136 07136 071    

Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Portugal, CENSOS, 2011 
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Fig.2: Igreja Paroquial de Guardizela 

A freguesia tem duas zonas industriais de destaque: Pardelhas e Pombais, e uma 

nova zona industrial em Cutiães, onde a indústria têxtil predomina, mas também 

há outras facções como serralharia e construção civil. 

No que diz respeito ao seu património arquitectónico destaca-se sobretudo o de 

natureza religiosa, assim podemos encontrar, na freguesia de Guardizela, os 

seguintes imóveis: 

• Igreja de Santa Maria de Guardizela; 

• Torre de Carvalhal; 

• Capela de S. Bento; 

• Capela de Santa Luzia. 

As principais referências históricas da freguesia 

são a igreja de Santa Maria de Guardizela, 

mandada construir para substituir a igreja antiga 

em 1700. A igreja foi reconstruída e modificada 

ao longo da sua história, tendo permanecido nela 

algumas inscrições, sendo a mais antiga referente 

a 1616. A Residência Paroquial é outra referência 

da história desta freguesia, já que foi construída 

na área da antiga igreja. A capela de Santa Luzia, 

situada no Lugar do Monte, é um marco da 

freguesia e foi construída em 1617, segundo as 

inscrições nela gravadas. 

Para além destas referências tem de se referir as casas senhoriais existentes na 

freguesia: Freixieiro, Cutiães, Carvalhal e Souto.  

 
Fig.3: Casa Senhorial de Carvalhal Fig.4: Casa Senhorial de Cutiães Fig.5: Casa Senhorial de Freixieiro 
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A freguesia tem também as suas tradições e festas tradicionais entre as quais se 

destacam a festa de São Sebastião, festa de Santa Luzia e a festa da Nossa Senhora 

do Rosário que se realiza sempre em Setembro com a tradicional Romaria dos 

Homens de Guardizela à Senhora dos Montes 

Em seguida passamos a identificar os principais serviços que prestamos, bem 

como o número de clientes que deles beneficiam. 

 

3 | 3 | 3 | 3 | QUAIS OS SERVIÇOS QUQUAIS OS SERVIÇOS QUQUAIS OS SERVIÇOS QUQUAIS OS SERVIÇOS QUE PRESTAMOSE PRESTAMOSE PRESTAMOSE PRESTAMOS    

Tal como já tivemos oportunidade de referir o Centro Social de Guardizela é uma 

associação de solidariedade social que, procurando responder às necessidades da 

população, desenvolve vários serviços de apoio às crianças e jovens, bem como 

população idosa, num total de 317 clientes directos (ver quadro n.º 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECHE CRECHE CRECHE CRECHE     

Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-educativa, para 

acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período diário 

correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de 

facto, vocacionado para o apoio à criança e à família. 

Quadro nQuadro nQuadro nQuadro nº 2: Respostas Sociais e número de clientesº 2: Respostas Sociais e número de clientesº 2: Respostas Sociais e número de clientesº 2: Respostas Sociais e número de clientes    

Respostas SociaisRespostas SociaisRespostas SociaisRespostas Sociais    N. º N. º N. º N. º clientesclientesclientesclientes    

Berçário 16 

Creche 50 

Pré-Escolar 45 

Centro de Actividades dos Tempos Livres 40 

Serviço de Apoio Domiciliário 50 

Centro de Dia 12 

Lar de Idosos 42 

Universidade Sénio “Renascer” 95 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     333350505050    
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Fig.6: Perspectiva das instalações de berçário 

e creche. 

Objectivos 

- Proporcionar o bem-estar e 

desenvolvimento integral das crianças num 

clima de segurança afectiva e física, durante 

o afastamento parcial do seu meio familiar 

através de um atendimento individualizado; 

- Colaborar estreitamente com a família 

numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo 

evolutivo das crianças; 

- Colaborar de forma eficaz no despiste 

precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência assegurando o seu 

encaminhamento adequado; 

- Prevenir e compensar défices sociais e 

culturais do meio familiar. 

Destinatários 

- Crianças até aos 3 anos de idade 

 

 

 

 

ESTABELECESTABELECESTABELECESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ----ESCOLAR ESCOLAR ESCOLAR ESCOLAR     

Resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento da 

criança, proporcionando-lhe actividades educativas e actividades de apoio à 

família. Resposta com intervenção integrada da Segurança Social e da Educação. 
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Fig.7: Perspectiva das instalações do pré-escolar 

Objectivos 

- Promover o desenvolvimento pessoal 

e social da criança e proporcionar-lhe 

condições de bem estar e segurança; 

- Contribuir para a igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e 

para o sucesso da aprendizagem e 

desenvolver a expressão e a 

comunicação através da utilização de 

linguagens múltiplas como meios de 

relação, de informação, de 

sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

- Despertar a curiosidade e o 

pensamento crítico; 

- Proceder à despistagem de 

inadaptações, deficiências e 

precocidades, promovendo a melhor 

orientação e encaminhamento da 

criança; 

- Incentivar a participação das famílias 

no processo educativo e estabelecer 

relações de efectiva colaboração com a 

comunidade; 

- Apoiar a família através de fornecimento de refeições e de prolongamentos de 

horários com actividades de animação sócio-educativa.   

Destinatários 

- Crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 

ensino básico. 
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Fig.8: Perspectiva do parque infantil do pré-escolar 

CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES     

Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona 

actividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos 

disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se 

através de diferentes modelos de intervenção, nomeadamente 

acompanhamento/inserção, prática de actividades específicas e multi-actividades. 

 

Objectivos 

- Criar um ambiente propício ao desenvolvimento de cada criança ou jovem, por 

forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e 

aceitação de cada um; 

- Colaborar na socialização de cada criança ou jovem, através da participação na 

vida em grupo; 

- Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/ estabelecimento, em 

ordem a uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do 

meio; 

- Proporcionar actividades integradas num projecto de animação sócio-cultutral, 

em que as crianças possam escolher e participar voluntariamente, considerando as 

características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela pessoa; 
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- Melhorar a situação sócio-educativa e a qualidade de vida das crianças; 

- Potenciar a interacção e a inclusão social das crianças com deficiência, em risco e 

em exclusão social e familiar. 

Destinatários 

- Crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade. 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIOSERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO    

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a 

satisfação das necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivos 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

- Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial a 

indivíduos e famílias, de modo a contribuir para seu equilíbrio e bem-estar; 

Fig.9: Perspectiva da frota de transporte de apoio à Instituição e da celebração do Dia Mundial da Saúde. 
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Fig.10: Perspectiva dos espaços de convívio 

dirigidos aos idosos. 

- Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades básicas e 

actividades da vida diária; 

- Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares; 

- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

- Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia. 

Destinatários 

- Indivíduos e famílias, prioritariamente, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de dependência. 

 

CENTRO DE DIACENTRO DE DIACENTRO DE DIACENTRO DE DIA    

Resposta social, desenvolvida em 

equipamento, que presta um conjunto 

de serviços que contribuem para a 

manutenção das pessoas idosas no seu 

meio sócio-familiar. 

Objectivos 

- Proporcionar serviços adequados à 

satisfação das necessidades dos 

utentes; 

- Contribuir para a estabilização ou 

retardamento das consequências 

nefastas do envelhecimento; 

- Prestar apoio psicossocial; 
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- Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; 

- Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida; 

- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

- Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a 

autonomia. 

Destinatários 

- Pessoas que necessitem dos serviços prestados pelo Centro de Dia, 

prioritariamente pessoas com 65 e mais anos. 

 

LAR DE IDOSOSLAR DE IDOSOSLAR DE IDOSOSLAR DE IDOSOS    

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento colectivo, 

de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em 

situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Perspectiva a actividade da Desfolhada. 
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Objectivos 

- Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e 

/ou de saúde, não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida; 

- Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, 

tendo em vista a manutenção da autonomia e independência; 

- Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família; 

- Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar; 

- Encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções adequadas à sua 

situação. 

Destinatários 

- Pessoas de 65 e mais anos ou de idade inferior em condições excepcionais, a 

considerar caso a caso. 

 

UNIVERSIDADE SÉNIORUNIVERSIDADE SÉNIORUNIVERSIDADE SÉNIORUNIVERSIDADE SÉNIOR    “RENASCER”“RENASCER”“RENASCER”“RENASCER”    

A Universidade Sénior é um projecto de universidade aberta para atender ao 

segmento considerado terceira idade, pessoas acima de 50 anos que procuram um 

espaço para aumentar sua qualidade de vida através da aprendizagem e do 

relacionamento interpessoal. Na Universidade Sénior “Renascer” oferecemos aos 

idosos que frequentam as nossas disciplinas uma oportunidade de aprender e de 

se divertir. 

Objectivos 

- Promover a melhoria da qualidade de vida dos seniores; 

- A realização de actividades sociais, culturais, de ensino, de formação, de 

desenvolvimento social e pessoal, de solidariedade social, de convívio e de lazer, 

preferencialmente para maiores de 50 anos; 
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Fig.12: Perspectiva da cerimónia da Bênção das Capas do Alunos da 

Universidade Renascer.  

- A participação cívica e a 

auto-organização dos 

seniores, principalmente 

após a reforma; 

- A educação para a 

cidadania, para a saúde, 

para a tolerância, para o 

voluntariado e para a 

formação ao longo da vida; 

- Colaborar na 

investigação académica e 

científica na área da 

gerontologia; 

- A divulgação dos serviços, deveres e direitos dos seniores; 

- A fomentação do voluntariado, na e para a comunidade. 

Destinatários 

- Pessoas com 50 e mais anos autónomas. 

Para além das respostas sociais referidas anteriormente um outro eixo de 

intervenção do Centro Social de Guardizela é o trabalho com a Comunidade 

envolvente. Na verdade são várias as iniciativas ao longo do ano que procuram 

fomentar uma relação de proximidade com não só a população residente na 

freguesia de Guardizela, mas também nas freguesias suas vizinhas. Entre as 

diversas acções desenvolvidas destacamos as seguintes: 

- Celebração do Dia Mundial de Saúde; 

- Celebração do Dia Mundial da Dança; 

- Celebração do Dia Internacional da Mulher; 

- Celebração do Dia Mundial da Criança; 
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- Celebrações de natureza religiosa; 

- Actividades de caracter lúdico (organização de excursões; convívios 

gastronómicos, etc.); 

- Entre Outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13: Várias actividades lúdicas desenvolvidas pelo Centro Social de Guardizela.  
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4 | QUE LOGOMARCAS U4 | QUE LOGOMARCAS U4 | QUE LOGOMARCAS U4 | QUE LOGOMARCAS UTILIZAMOS PARA COMUNTILIZAMOS PARA COMUNTILIZAMOS PARA COMUNTILIZAMOS PARA COMUNICARICARICARICAR    

No caso das respostas sociais dirigidas à população idosa e suas famílias 

utilizamos a primeira logomarca criada pelo Centro Social de Guardizela (ver 

imagem n.º 14) 

 

 

 

 

 

 

No caso das respostas sociais dirigidas às crianças, jovens e suas famílias 

utilizamos a segunda logomarca criada pelo Centro Social de Guardizela (ver 

imagem n.º 15) 

 

 

 

 

 

No caso da logomarca identificado na figura 15 o mesmo foi elaborado pelas 

próprias crianças da instituição. A mesma procura representar duas crianças, um 

rapaz e uma rapariga com características subjacentes do que é ser criança. 

Procura, de uma forma simples, exteriorizar sentimentos de alegria e determinação 

constante num futuro promissor.  

fig. 14: Logomarca utilizada nas 

respostas dirigidas aos idosos 

fig. 15: Logomarca utilizada nas 

respostas dirigidas às crianças 
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Para além desta logomarca as respostas sociais dirigidas às crianças e jovens 

implementaram o uso de um uniforme que é constituído pelas seguintes peças de 

vestuário: 

- Pólo verde alface com a logomarca e; 

- Calça/calção/saia calção azul marinho; 

- Existe também uma t-shirt branca também com o estampado da logomarca a 

utilizar nas estações de primavera e verão. 

No caso da Universidade Sénior “Renascer” utilizamos a terceira logomarca criada 

pelo Centro Social de Guardizela (ver imagem n.º 16). 
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Como tivemos oportunidade de apresentar ao longo deste documento o Centro 

Social de Guardizela não resume as suas práticas e serviços ao apoio alimentar a 

crianças e idosos. Este é um dos muitos serviços que realiza, mas não o único. Na 

nossa acção prática, está em causa, também, a própria complexidade dos 

fenómenos de pobreza e de exclusão social e a dificuldade em dar respostas 

eficazes a esses problemas. Deste modo, a missão do Centro Social de Guardizela 

encaminha-se para uma participação que não deve estar restrita à lógica de 

“satisfação dos clientes”, mas que, inclui igualmente, a dimensão do envolvimento 

deles próprios.  

fig. 16: Logomarca utilizada na Universidade 

Sénior 
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A médio prazo, com o envelhecimento progressivo da população e com o aumento 

dos casos de pobreza e exclusão social, a sustentação do sistema de protecção 

social em Portugal necessitará de um, ainda, mais forte 3º sector. 

Uma resposta mais eficaz e mais eficiente aos problemas da pobreza e exclusão 

social passam, necessariamente, pelo desenvolvimento de uma maior capacidade 

de auto-sustentabilidade e de planeamento estratégico e de actuação. 

Neste contexto, e tendo em conta os nossos objectivos de intervenção, a Direcção 

do Centro Social de Guardizela pretende iniciar um trabalho ao nível da 

comunicação (interna e externa) que possa fomentar o reconhecimento externo do 

Centro Social de Guardizela, para o qual definiu 2 objectivos estratégicos:  

- Objectivo Estratégico 1 – Redefinir a imagem da instituição; 

- Objectivo Estratégico 2 – Optimizar a comunicação com a comunidade; 

Assim sendo, esta iniciativa - Concurso para o Estudo do Sistema de Identidade do 

Centro Social de Guardizela, entre outras que pretendemos levar a cabo ao longo 

deste ano de 2012, irá permitir uma maior consciencialização da nossa própria 

identidade e uma melhoria na forma como os nossos parceiros nos percepcionam. 

 


