
 
 

 

 
 

 

 

Relatório e Contas  

2015 
 

 

 

 

Designação Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Morada Rua Professor José Augusto Martins Rangel, n.º 17

Código postal 3250-186

Localidade Alvaiázere

Número de identificação fiscal (NIF) 500919925

Classificação de atividade económica (CAE) 94995

Conservatória Alvaiázere

Fundo social 0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DADOS DA ENTIDADE

 
 

 
 



 

 

 Página 2 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................... 3 
CAPÍTULO 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014 ...................................................................................... 4 

1. Projecto – Lar Residencial  (24 utentes) e Centro Apoio Ocupacional (CAO) (30 utentes) ................................ 4 

2. Continuação das Obras para beneficiação do edifico sede ................................................................................... 4 

3. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS+  - atividades 2014 ........................................................ 4 

4. Candidatura ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano ................... Erro! Marcador não definido. 

4.1 Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social ........... Erro! Marcador não definido. 

5. Jóia e Quotas ...................................................................................................................................................... 11 

6. Participação no Evento Alvaiázere Capital do Chícharo – 2014 ........................................................................ 11 

CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO ............................................................................................................ 12 
A N E X O S .............................................................................................................................................................. 20 

1. BALANÇO .................................................................................................................................................... 21 

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ..................................................................................................... 22 

3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA ............................................................................................ 23 

  4. PARECER DO CONSELHO FISCAL………………………………………………………………………24 

 

 

 

 

 



 

 

 Página 3 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Direção da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere vem apresentar o Relatório de Actividades e 

Contas do ano de 2015 

 

O ano de 2015 ficou marcado pelo encerramento da candidatura das obras de beneficiação do edifício 

sede e pelo final do projeto CLDS+ - Contratos Locais de Desenvolvimento Social e pelo inicio do 

CLDS 3G – Contrato Locais de Desenvolvimento Social. 

 

A Direção da Casa do Povo de Alvaiázere aproveita esta altura de balanço para agradecer a todas as 

entidades (coletivas e individuais) por todo o apoio que manifestaram em relação a esta associação 

durante o último ano e espera poder continuar a beneficiar desse apoio tão gratificante e necessário. 
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CAPÍTULO 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014 

 

1. Projecto – Lar Residencial  (24 utentes) e Centro Apoio Ocupacional 
(CAO) (30 utentes) 

Durante o ano de 2015 (29 de abril) teve lugar, a assinatura do protocolo de financiamento entre o 

Instituto da Segurança Social, I.P. e a Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, para a construção de 

um Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial para apoio à deficiência, no âmbito do 

PIDDAC - Solidariedade, Emprego e Segurança Social. O investimento total previsto é de cerca de 1,3 

milhões de euros, dos quais 80% (cerca de 1 milhão de euros), serão financiados. 

O projeto de arquitetura está aprovado por todas as entidades competentes e o projeto de especialidade 

foi entregue no Instituto da Segurança Social, I.P. para análise estando a Associado a aguardar pelo 

Parecer para avançar com o procedimento. 

A nova infraestrutura será construída junto ao novo Centro de Saúde, num terreno que foi cedido de 

forma gratuita pelo Município de Alvaiázere, em 2008. 

Mais informamos, que se encontra aprovado o empréstimos 

2. Continuação das Obras para beneficiação do edifico sede 
 

Em relação às obras para beneficiação do edifício sede encontra-se encerrada a candidatura apresentada ao 

PRODER. 

3. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS+  - atividades 2015  
 

No ano de 2015 o CLDS+ finalizou as suas atividades no dia 4 de junho, concluindo o seu plano de ação 

com as seguintes taxas de execução: 

 

O projeto apresentou resultados acima do esperado, no que diz respeito aos beneficiários envolvidos, 

como demonstra o quadro seguintes, superando as expectativas de todos os envolvidos, manifesta na 

apresentação final dos resultados em reunião de CLASA. 

Taxa de Execução Taxa 

Taxa de execução física 

14 ações  X 100 =  

                                      15 ações 

93,33% 

Taxa de execução financeira 

235 037,14€  X 100= 

                                     293 441, 78 

80,10% 
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Eixo Destinatários Finais 
Nº 

Previsto 

Nº 

Verificado 

Avaliação face 

ao esperado < 

= > 

Eixo 1 Desempregados 200 167 < 

Eixo 1 Desempregados de Longa Duração 94 323 > 

Eixo 1 Jovens à procura de 1.º Emprego 69 152 > 

Eixo 1 Beneficiários RSI 92 132 > 

Eixo 1 

Pessoas com deficiência e 

incapacidade 
31 106 > 

Eixo 1 Empresários 15 72 > 

Eixo 1 Instituições Empregadoras 7 9 > 

Eixo 1 

Alunos que concluíram o Sistema 

educativo 
10 13 > 

Eixo 1 

Alunos que abandonaram o sistema 

educativo 
5 6 > 

Eixo 1 Alunos do ensino secundário 60 154 > 

Eixo 1 

Outros (Empregados, pais, alunos, 

formandos) 
15 631 > 

Eixo 2 Famílias 32 51 > 

Eixo 2 Crianças e Jovens 95 782 > 

Eixo 2 
Pessoas com deficiência ou 

incapacidade 
12 63 > 

Eixo 2 Outros 0 238 > 

Eixo 3 População residente 37 111 > 

Eixo 3 
Pessoas com deficiência ou 

incapacidade  
4 0 < 

Eixo 3 Outros (Dirigentes Associativos) 12 36 > 

Eixo 4 
Beneficiários em situação 

vulnerabilidade económica e social 
5 34 > 
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Eixo 4  
Pessoas com deficiência ou 

incapacidade 
5 12 > 

Eixo 4 
Outros (idosos, desempregados, 

empregados) 
55 194 > 

 

4. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – 3G  
 

O Plano de ação do CLDS 3G foi elaborado em julho, tendo sido aprovado em Conselho Local de Ação Social de 

Alvaiázere no dia 20 desse mesmo mês, intervindo em três eixos: Emprego, Formação e Qualificação; Intervenção 

Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil; e Capacitação da Comunidade e das Instituições.  

 

A candidatura foi submetida a 22 de julho no novo balcão de financiamentos do Portugal 2020 e aprovada a 1 de 

outubro por um período de 36 meses, encontrando-se em funcionamento desde essa data. 

 

No âmbito do Eixo 1: Emprego, formação e qualificação destaca-se o Gabinete Alvaiázere Empreendedor, que 

pretende apoiar os desempregados do concelho e potenciais empreendedores, as “Oficinas de Crescimento 

Pessoal”, que terão uma periodicidade mensal e visam a promoção e aquisição de competências pessoais, sociais e 

de trabalho para facilitar a integração profissional. Nas ações obrigatórias deste eixo, salienta-se o objetivo de 

promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais através dos 

“Workshops de Produtos Endógenos” como o mel, o azeite e o chícharo, com todas as suas aplicações. 

 

O Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil terá como ações principais o Gabinete 

Família e Comunidade que procura ajudar os cidadãos e as suas famílias, promovendo avaliação e 

acompanhamento psicológico, apoiar no preenchimento de documentação para a solicitação de diversos benefícios 

e apoio ao consumidor, as “Oficinas da/para a família” com uma periodicidade mensal em áreas como a cozinha, 

recuperação de móveis, bricolage, primeiros socorros, entre outras e o “Saber Estudar” que consiste na realização 

de grupos de estudo, do 1.º ao 12.º ano, com o objetivo de autonomizar a realização dos trabalhos de casa e a 

aquisição de métodos de estudo. Neste eixo, ainda serão realizadas diversas atividades direcionadas para os idosos, 

destacando-se o objetivo de sinalizar todos aqueles que vivem sozinhos, por forma a apoiá-los e promover a sua 

retirada mais rápida em caso de necessidade, promovendo ainda a figura do “Vizinho Voluntário” para o apoio 

nestas situações.  

 

A Capacitação da comunidade e das instituições, ao nível do Eixo 3 assentará no apoio às entidades existentes, 

através do “Núcleo de Apoio ao Associativismo”, e na realização de ações de formação para os dirigentes e 

técnicos das diversas entidades do concelho. 

 

No total o CLDS 3G tem em plano de ação 41 atividades, divididas pelos 3 eixos de intervenção, com um 

financiamento aprovado, para os 36 meses de duração do projeto, de 384 880,11€ no total. 

 

Os recursos humanos afetos ao projeto são 3 técnicos a tempo completo - uma coordenadora, uma técnica de gestão 

e uma educadora social, e uma técnica a tempo parcial – psicóloga. 

 

• CLDS 3G – Atividades 2016 
  

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação 
1.1. 1 Estabelecimento da Parceria com IEFP no sentido de favorecer os processos de integração profissional, 

social e pessoal, dos desempregados: 

1.1.1.1. Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego: 

   

1. Gabinete Alvaiázere Empreendedor – Dinamização do gabinete para atendimento e apoio à população 

desempregada do concelho de Alvaiázere, com o objetivo de permitir a aquisição de competências 

profissionais e capacidades empreendedoras, possibilitando um acompanhamento personalizado, definindo um 

perfil profissional. Orientação e acompanhamento vocacional em a articulação com os CQEPs dos parceiros. 

Acompanhamento e atendimento aos empreendedores do concelho. 

Público-alvo: Desempregados, RSIs, empreendedores, empresas e entidades da economia social; 
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2. Alvaiázere + perto - Realização de sessões de técnicas de procura de emprego e apoio à construção do 

Curriculum Vitae, descentralizadas nas diferentes freguesias, numa perspetiva de proximidade da população 

desempregada. 

Público-alvo: Desempregados, Jovens á procura 1.º Emprego, RSIs. 

 

3. Oficinas de Crescimento Pessoal – Ateliês práticos, com a duração de 4 horas, de promoção e aquisição de 

competências pessoais, sociais e de trabalho para facilitar a integração profissional, subordinados a temáticas 

como motivação, Coaching, marketing pessoal, inteligência emocional, gestão de mudança, apresentação 

pessoal, entrevista de emprego e procura ativa de emprego. Realização mensal, destinada a beneficiários de 

RSI e desempregados com o objetivo de promover a proactividade na procura de emprego e/ou o 

desenvolvimento do próprio emprego.  

Público-alvo: Desempregados, RSI, Jovens 1.º emprego. 

 

 

1.1.2 Informar sobre conteúdos e abrangência das medidas ativas de emprego e oportunidades de 

inserção em instituições do território 

 

4. Feira do Emprego e da Formação Profissional Alvaiázere - Realização de 3 feiras do emprego, uma em cada 

ano, com a duração de um dia, com a participação de entidades empregadoras e entidades formadoras, 

promovendo a dinamização de workshops temáticos para o público desempregado e jovens em situação de 1.º 

emprego. Articulação com os CQEPs dos parceiros para a promoção da orientação vocacional dos 

desempregados. 

Público-alvo: População em geral, desempregados, RSIs, empresas e entidades da economia social; 

  

5. "Medidas de apoio ao emprego - ação sensibilização para desempregados" - Realizar ações descentralizadas de 

sensibilização para desempregados sobre medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção de 

subsidiados. Promoção do contacto dos jovens à procura do primeiro emprego com os CQEPs das entidades 

parceiras com o objetivo de possibilitar a orientação vocacional destes. 

Público-alvo: Desempregados; Jovens à procura do 1.º empregoDLDS; RSIs;  

 

 

1.1.3 Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo nos diferentes 

programas e instrumentos de apoio, promovendo o encaminhamento de interessados para o apoio 

técnico 
 

6. Projetar o meu negócio – Ações de consultadoria especializada para potenciar a criação do próprio emprego, 

realizando um acompanhamento mensal aos empreendedores, com a disponibilização de informação e apoio ao 

desenvolvimento de um plano de negócios. 

Público-alvo: Desempregados e potenciais empreendedores; 

 

7. Workshops Temáticos de Empreendedorismo – Realização de workshops mensais com a duração de 4 horas, 

subordinados a temáticas como empreendedorismo, análise de mercado, comunicação e marketing, entre 

outros. 

Público-alvo: Desempregados e potenciais empreendedores; 

 

1.1.4 Informar e encaminhar para as oportunidades de qualificação desenvolvidas pelas autoridades públicas 

e privadas  

8. Alvaiázere + formação – Dinamização da informação na página do CLDS 3G, agregando as ofertas formativas 

existentes no concelho de Alvaiázere pelas diversas entidades, promovendo o atendimento de todos os 

interessados em serem encaminhados para as ofertas em articulação com entidades formadoras do concelho e 

com os CQEPs das entidades parceiras. 

Público-alvo: entidades formadoras do Concelho, público em geral, desempregados. 
  

1.2 Sensibilização dos empresários, das instituições e entidades empregadoras locais para uma 

participação ativa na concretização de medidas ativas de emprego e em processos de inserção 

profissional e social 



 

 

 Página 8 
 

 

9. Seminários temáticos para empresas e entidades empregadoras – Realização de 1 seminário por ano civil, com 

a participação de diversas entidades sobre programas de apoio às empresas, bem como medidas de promoção e 

manutenção dos postos de trabalho.  

Público-alvo: Empresas e entidades da economia social; 

 

10. “Apoios à contratação e inserção de desempregados" Realização de visitas e/ou reuniões com as empresas e 

entidades empregadoras, com o objetivo de realizar reuniões temáticas para a divulgação de apoios à 

contratação, inserção de desempregados subsidiados e beneficiários de RSI. 

Público-alvo: Entidades da economia social, IPSS, Associações, Entidades do poder local; 

 

1.3 Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluam o 

sistema educativo, no sentido de favorecer a integração profissional   

11.  "A escola como futuro" – Realização de Ações de sensibilização para alunos, 1 por semestre, com reprovações 

no percurso escolar, com o objetivo de promover a motivação, a aquisição de métodos de trabalho, 

possibilitando a conclusão da escolaridade obrigatória.  

Público-alvo: alunos do sistema de ensino;  

 

12. "Pais na escola" - Ação de sensibilização para pais ou encarregados de educação de alunos com reprovações no 

percurso escolar, realizando 1 por semestre, com o objetivo de os dotar de competências de motivação, 

estratégias para incentivar os filhos e métodos de apoio ao estudo. 

Público-alvo: pais ou encarregados de educação; 

 

13. "Qual o meu caminho…" - Promoção de uma feira de orientação escolar, por cada ano letivo, com a 

participação de entidades do ensino superior, exército e IEFP, com o objetivo de promover escolhas mais 

adequadas à realidade de cada aluno. 

Público-alvo: Alunos do 5.º Ano ao 12.ºAno; 

01/01/2016 – 15/09/2018  

 

14. “Acabei. E agora?” – Reuniões de orientação vocacional e profissional com os alunos que terminaram a 

escolaridade obrigatória e não pretendem prosseguir os seus estudos, promovendo a facilitação do ingresso no 

mercado de trabalho, em articulação com os CQEPs das entidades parceiras para uma melhor orientação 

vocacional. 

Público-alvo: Alunos que concluíram a escolaridade obrigatória; 
 

a. Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino 

secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto pelo 

risco e constituem uma primeira abordagem à atividade empresarial:   
 

15. Oficinas de Empreendedorismo no Secundário - Workshops direcionados para o ensino secundário, com a 

duração de 3 horas, com o objetivo de trabalhar competências transversais como o “O potencial criativo”, 

“Planear e Executar” e “Mercado de Trabalho”. 

Público-alvo: Alunos do ensino secundário das instituições de ensino do concelho de Alvaiázere; 

 

b. Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e 

ou regionais de modo a potenciar o território e a empregabilidade  

 

16. Workshops Produtos Endógenos - Setoriais – Realização de workshops setoriais, 6 por ano,  referentes aos 

diversos produtos como o azeite, as compotas, os licores, o queijo, o chícharo, entre outros, permitindo aos 

pequenos produtores, RSIs e desempregados a aquisição de competências para a dinamização da 

comercialização dos produtos tradicionais.  

Público-alvo: Desempregados, RSI, Produtores e potenciais empreendedores; 

 
 

18. “Alvaiázere – Com(a) Tradição” – Dinamização de uma plataforma online, promovida pelo município, de 

comercialização dos produtos locais. Realização de pequenas ações de sensibilização e formação para todos os 

interessados em verem os seus produtos na plataforma de forma a promover produtos de qualidade, 

estabelecendo parcerias entre os diversos produtores para a criação de uma marca Alvaiázere. 
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Público-alvo: Produtores; 

Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil 
2.1.1 Estratégias genericamente aplicáveis ao nível da qualificação das famílias, designadamente 

informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências dos respetivos 

elementos e aconselhamento em situações de crise 
 

19. Gabinete Família e Comunidade - Avaliação e acompanhamento psicológico de crianças, jovens e adultos 

encaminhados pelas diversas entidades do concelho, em situação de carência económica em meios de risco 

e/ou crise. Intervenção psicossocial em crise. Atendimento e acompanhamento de famílias em risco, 

nomeadamente com crianças sinalizadas pela CPCJ e pela Intervenção Precoce. Apoiar no preenchimento de 

documentação, para a solicitação de diversos benefícios e apoio ao consumidor. Concluir um diagnóstico 

social da deficiência no concelho, elaborando um pequenos relatório facilitador da caracterização destes. 

Público-alvo: Famílias, Crianças e jovens, pessoas com deficiência e incapacidade; 
 

20. “Oficinas da/para a Família” – workshops práticos mensais, em áreas como a cozinha, primeiros socorros, 

bricolage, restauro, costura, arranjos caseiros, entre outras, que permitam às famílias a aquisição de 

competências para a rentabilização de recursos, a partilha de momentos e a construção de redes informais. 

Realização de Oficinas temáticas para famílias com deficientes, promovendo o contacto entre os diferentes 

elementos do agregado familiar através da arte e dos ofícios. 

Público-alvo: Famílias, Crianças e jovens, pessoas com deficiência e incapacidade; 
 

21. "Gestão do orçamento familiar em tempo de crise" – realização de ações de sensibilização, 2 por ano, teórico 

práticas com o objetivo de ajudar as famílias, em particular as beneficiárias de RSI e desempregados a 

planearem o seu orçamento, realizando compras adequadas às suas necessidades e possibilidades financeira.  

Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados; 
 

22. "Gestão e organização doméstica" – Realização de ações de sensibilização práticas, 2 por ano, para a 

aquisição de competências organizativas do espaço familiar, da gestão do tempo e do estabelecimento de 

rotinas para a realização das tarefas no domicílio. 

Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados;  

  

23. “Quais são os meus direitos?” – Realização de ações, 2 por ano, com o objetivo de dotar os cidadãos, de 

competências de cidadania, informando sobre diversos apoios existentes, esclarecendo dúvidas e promovendo 

iniciativa na resolução das dificuldades. 

Público-alvo: cidadãos, famílias; 
 

24. "Alvaiázere com saúde" - Dinamizar, ações de sensibilização no âmbito da saúde, apostando nos 

comportamentos preventivos e na informação à comunidade, em articulação com os parceiros e recorrendo a 

oradores especializados, promovendo uma melhoria nos hábitos saudáveis da população Alvaiazerense. 

Público-alvo: População em geral; 
 

2.1.2 Estratégias direcionadas para crianças e jovens, promovendo estilos de vida saudáveis e de 

integração social, numa perspetiva holística e de envolvimento comunitário, nomeadamente ao nível 

da promoção: saúde, do desporto, da cultura e da educação para a cidadania plena 
 

25. “Saber Estudar” – Promover grupos de estudos, com o objetivo de transmitir métodos de estudo, motivar e 

acompanhar na realização dos trabalhos de casa, fomentando a educação e o respeito pelos outros. 

Público-alvo: Crianças e jovens; 
 

26. “Crescer com cor” – oficinas, realizadas nas férias escolares, direcionadas para jovens do 12 aos 18 anos, 

com o objetivo de promover o contacto social, dinamizar a sua cidadania, promover a cultura, a prática de 

desporto, num envolvimento transversal tendo como objetivo principal a promoção da saúde. 

Público-alvo: Crianças e jovens; 
 

27. "Educação para a saúde" - Ações de sensibilização a realizar nos jardins-de-infância e nas escolas do 1.º, 

ciclo do concelho de Alvaiázere, com o objetivo de promover a aquisição de hábitos e comportamentos 

alimentares associados à realização de atividade física regular.  

Público-alvo: Crianças e jovens; 
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28. Atelier “Começar de pequenino” - realização de sessões mensais, no centro escolar com o objetivo de 

promover a autoestima, reforçar as competências pessoais, desenvolver a interação entre as crianças de forma 

saudável, com o objetivo de aquisição de autonomia e competências relacionais adequadas. 

Público-alvo: Crianças; 
 

2.1.3 Estratégias direcionadas para a mediação dos conflitos familiares, particularmente no caso de 

famílias com crianças, em articulação com as equipas que intervêm com as famílias e/ou as crianças, 

promovendo a capacitação das famílias e a proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens. 
 

29. "Educar para o futuro - Competências parentais" - Ações de sensibilização ao nível das competências 

parentais, com o objetivo de transmitir conceitos e regras fundamentais para uma educação de crianças e 

jovens com sucesso, possibilitando a troca de experiências entre pais. Realização de um programa para pais 

de crianças com défice de atenção/ hiperatividade baseado no programa internacional “Anos Incríveis”. 

Público-alvo: Pais; 

 

30. Mediação Familiar – Realização de mediação familiar, entre gerações em situações de conflito, facilitando a 

comunicação entre todos, articulando a necessidade com as equipas locais, com o objetivo de facilitar a 

dinâmica familiar e a melhoria das condições de vida de todos os membros, em particular nas famílias 

sinalizadas pela CPCJ; 

Público-alvo: Pais, crianças e jovens; 

 

2.2.1 Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e autonomia das pessoas idosas: 

 

31. "Geração ativa" - Atividades socioculturais, em articulação com as juntas de freguesia, associações locais e a 

colaboração dos ranchos folclórico do concelho, com o objetivo de promover o convívio entre os idosos, as 

outras gerações e a sua atividade física. 

Público-alvo: Idosos 

 

2.2.2 Ações de Combate ao isolamento e à solidão: 

 

32. "GNR amiga do idoso" - Ações de sensibilização, em parceria com a GNR, com o objetivo de promover a 

segurança dos idosos, evitando burlas, prevenindo assaltos, promovendo o contacto com as forças de 

segurança de forma a facilitar o contacto com estes. 

Público-alvo: Idosos 

 

33. "Informática? Também quero…" - Promover a aquisição de conhecimentos básicos ao nível da informática 

para idosos, facilitando a sua comunicação com as gerações mais novas através das novas tecnologias e 

possibilitando a interação com os outros.  

Público-alvo: Idosos 

 

34. Sinalização de Idosos - tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 

idosa, através da divulgação de serviços e apoios existentes e da identificação de idosos isolados e/ou 

dependentes, de forma a melhorar a intervenção junto dos mesmos. Pretende-se realizar a georreferenciação 

que permite a sinalização de idosos isolados e/ou em situação de dependência e a identificação dos territórios 

com maior vulnerabilidade, para melhor definir as estratégias de intervenção, nomeadamente em eventuais 

situações de calamidade, como incêndios florestais, particularmente nefastos na nossa área de intervenção, 

para retirada mais rápidas e eficazes desta população. 

Público-alvo: Idosos 

 

2.2.3 Desenvolvimento de projetos de voluntariado de proximidade: 

 

35. "Vizinho Voluntário" - Ação de sensibilização para o voluntariado de proximidade, com o objetivo de 

dinamizar a população para a realização deste de uma forma organizada, promovendo um voluntariado de 

proximidade, possibilitando a identificação de situações de crise que necessitam de uma intervenção imediata 

de técnicos especializados. Criação e dinamização de uma rede de voluntários de proximidade da população 

mais idosa do concelho.  

Público-alvo: População em geral 
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Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições 
3.1.Apoio à auto-organização dos habitantes e à criação/revitalização de associações, designadamente de 

moradores, temáticas ou juvenis, através de estímulo dos grupos alvo, de acompanhamento de técnicos 

facilitadores das iniciativas, e da disponibilização de espaços para a guarda de material de desgaste e de 

apoio:     

36. Núcleo de Apoio ao Associativismo - Apoio técnico à auto organização da população na promoção de 

atividades para a comunidade local, e criação de associações de habitantes. Disponibilização de espaço para a 

realização de atividades/ reuniões pontuais. Acompanhamento às associações existentes, divulgando apoios e 

facilitando a realização de parcerias entre estas. 

Público-alvo: Associações, grupos de moradores, cidadãos; 

 

37. "Alvaiázere Associativo" – Dinamizar na página da internet da associação um espaço com informação da 

diversas associações nomeadamente contactos, objeto social e áreas de intervenção. 

Público-alvo: Associações  

 

38. Empreendedorismo Associativo – Ação de formação com o objetivo de estabelecer parcerias, facilitando a 

dinamização de atividades entre elas e a criação de plataformas de promoção do empreendedorismo. 

Público-alvo: Associações 

 

 

3.2 Desenvolvimento de instrumentos facilitadores tendo em vista a mobilidade de pessoas a serviços públicos 

de utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social. 

40.   “Unidade de Saúde Móvel”– O Objetivo da presente ação é articular com o município, a divulgação da sua 

unidade de saúde móvel, possibilitando à equipa do CLDS 3G o acompanhamento de situações identificadas 

pela equipa da saúde, facilitando ainda o acesso a informação sobre os seus direitos a todos os que se 

encontram mais isolados e em risco de exclusão social complementando os objetivos da própria unidade, que 

pretende assegurar uma maior equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde pela população 

alvaiazerense, oferecendo resposta às necessidades de promoção da saúde e à prestação de alguns cuidados de 

saúde continuados de curto prazo (de carácter domiciliário) e de alguns cuidados de saúde primários mais 

distantes do centro de saúde e das respetivas extensões de saúde, percorrendo todo o concelho. 

Público-alvo: População em geral 

 

41. “Porta a porta” – Dinamizar a divulgação junto da população mais idosa, e alvo de intervenção do CLDS 3G o 

acesso facilitado ao projeto do município que pretende implementar uma rede de transportes no concelho, 

possibilitando através de solicitação telefónica, que o mesmo vá buscar o residente, deslocando-se até à sede do 

concelho ou freguesia, facilitando o acesso aos serviços. Realizar pequenas ações de sensibilização na 

comunidade, explicando o funcionamento do serviço e treinando com eles o recurso ao mesmo. 

Público-alvo: População em geral 

 

 

• CLDS 3G – Atividades 2016 – Financiamento 

 
Para o ano de 2016 o projeto CLDS 3G tem um valor aprovado, distribuído por 3 rubricas, de 130 845,81€. 

 

5. Jóia e Quotas 
  

A direção manteve a Campanha de angariação de sócios com isenção de jóia de inscrição até à próxima 

Assembleia Geral de 2016. 
 

6. Participação no Evento Alvaiázere Capital do Chícharo – 2015 
 

A Associação esteve representada numa tasquinha no evento Alvaiázere Capital do Chícharo de 2014, o 

que se revelou um êxito para a divulgação da associação junto da comunidade. 
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CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO 

Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014   
(Valores expressos em euros) 

 
Vem o órgão de diretivo da entidade Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, por remissão com o disposto nos 

termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos associados o relatório de 

gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados e o respetivo Anexo. 

 

1. Evolução da atividade da entidade 

A entidade tem vindo a desenvolver a sua atividade com normalidade, pelo que os seus objetivos têm vindo a ser 

realizados segundo os padrões pretendidos.  

1.1. A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta: 

GASTOS E PERDAS 31-dez-14 31-dez-13 Δ Valor Δ %

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 0 0 0 0.00%

Fornecimentos e serviços externos 54,889 14,305 40,585 283.71%

Gastos com o pessoal 78,699 30,459 48,239 158.37%

Gastos de depreciação e de amortização 1,453 3,041 -1,588 -52.22%

Perdas por imparidade 0 0 0 0.00%

Perdas por reduções de justo valor 0 0 0 0.00%

Provisões do período 0 0 0 0.00%

Outros gastos e perdas 1,783 0 1,783 100.00%

Gastos e perdas de financiamento 24,373 55 24,317 43878.13%

TOTAL 161,197 47,861 113,336 236.80%  
 

1.1.1. FSE 

Conta Descrição Valor 

622-Trab. Especializados Formação POPH, Formaadores, TOC 46622,63€ 

623-Materiais Material pedagógico, livros para 

formandos 

1598.54€ 

624-Energia e Fluidos Electricidade 1028.56€ 

625- Deslocações e Estadas Deslocações 17,71€ 

626-Serviços Diversos Comunicação, seguros, pequenas 

ferramentas, material limpeza, rendas 

POPH 

5622,03€ 

Total  54889,47€ 

 

1.1.2 Gastos com pessoal 

 

 

 

 

 

Os gastos com o pessoal interno são referentes as quatro funcionárias temporárias afetas ao projecto CLDS+ e 

compreendem o vencimento mensal, subsidio de férias e subsidio de natal, subsídio de refeição, TSU, seguro AT e 

deslocações em viaturas próprias. 

 Gastos  

Interno – CLDS+ 74617,00€ 

Externos – Formação POPH 4081.54€ 

 78698.54€ 
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CLDS+ : Categoria Contrato Inicio Fim Remuneração 

mensal 

Sub.Refeição 

Diário 

Carla Susana dos Santos Silva Coordenadora Termo Certo 27-05-2013 26-05-2015 1235,81€ 4,27€ 

Cátia Alexandra de Sousa 

Simão 

Técnica de 

Apoio Social 

Termo Certo 05-08-2013 04-06-2015 900,00€ 4,27€ 

Melissa Linne Valente Psicóloga Termo Certo 16-09-2013 16-06-2015 900,00€ 4,27€ 

Ana Catarina Simões Alves Técnica Gestão Termo Certo 16-09-2013 16-06-2015 900,00€ 4,27€ 

 

Os gastos com pessoal externo são os referentes aos formandos do curso ministrado ao abrigo do programa POPH- 

Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social 

 

1.1.3 Outros Gastos e Perdas 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Gastos e Perdas de Financiamento 

 

 

 

 

 

 

Os juros apresentados são os decorrentes do empréstimo bancário contraído em janeiro de 2014 no valor de 

60.000,00€, com um ano de carência.  

Quanto ao IVA não recuperável, corresponde a 50% do IVA das faturas das obras no edifício sede não 

comparticipado pelo Proder e CLDS+. Os restantes 50% foram reembolsados pela Autoridade Tributária. 

 

1.1. A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma: 

 

RENDIMENTOS E GANHOS 31-dez-14 31-dez-13 Δ Valor Δ %

Vendas 0 0 0 0.00%

Prestações de serviços 5,099 1,980 3,119 157.53%

Variações nos inventários de produção 0 0 0 0.00%

Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0.00%

Subsídios, doações e legados à exploração 157,937 55,714 102,223 183.48%

Reversões 0 0 0 0.00%

Ganhos por aumentos de justo valor 0 0 0 0.00%

Outros rendimentos e ganhos 22,000 3,560 18,440 518.03%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 6,730 426 6,304 1481.51%

TOTAL 191,765 61,679 130,086 210.91%  
 

Prestações de Serviços: Valores 

Jóias e Quotas 726,50€ 

Outros 2.200,00€ 

Alvaiázere Capital Chícharo 2.172,03€ 

Subtotal 5.098,53€ 

Subsídios, doações e Legados à exploração:  

CLDS+ 92.358,65€ 

Municipio Alvaiázere 25.000,00€ 

POPH – Formação para a Inclusão 40.578,45€ 

Subtotal 157.937,10€ 

Outros Rendimentos e Ganhos:  

Alienação parcela terreno 22.000,00€ 

Donativos 6.729,64€ 

Subtotal 28.729,64€ 

 Valores 

Imposto Selo 626,48€ 

Correções CLDS+ 1156,65€ 

Total 1783,13€ 

 Valores 

Juros 4107.44€ 

IVA não recuperável 19370.66€ 

Outros 894.58€ 

Total 24372,68€ 
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Total 191.765,27€ 

 
Em Março de 2014, foi escriturada a alienação, por parte da Associação Casa do Povo de Alvaiázere, de uma parcela 

de terreno de que era proprietária, com a área de 1.104,77 m2, à Camara Municipal de Alvaiázere, pelo valor de 

22.000,00€.  

A alienação da referida parcela de terreno foi aprovada em assembleia geral extraordinária no dia 05 de Janeiro de 

2014.
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1.2. No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados: 

 

 

RESULTADOS 31-dez-14 31-dez-13 Δ Valor Δ %

Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos 56,394 16,892 39,502 233.86%

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) 54,941 13,850 41,091 296.67%

Resultado financeiro -24,373 -32 -24,341 -76064.63%

Resultado antes de impostos 30,568 13,818 16,750 121.21%

Imposto sobre o rendimento do período 0 0 0 0.00%

Resultado líquido do período 30,568 13,818 16,750 121.21%

 

O valor do Resultado Líquido justifica-se pelo fato de as despesas com as obras de beneficiação do edifício sede não serem 

consideradas como custo no exercício, será um custo diferido ao longo dos anos pela amortização do edifício. As despesas 

com as obras de beneficiação estão consideradas como investimento (ativo fixo tangível). 

 

1.3. A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais: 

 

 

FUNDO PATRIMONIAL 31-dez-14 31-dez-13 Δ Valor Δ %

Fundos 0 0 0 0.00%

Excedentes técnicos 0 0 0 0.00%

Reservas 0 0 0 0.00%

Outras reservas 0 0 0 0.00%

Resultados transitados 20,958 7,143 13,815 193.42%

Excedentes de revalorização 0 0 0 0.00%

Outras variações nos fundos patrimoniais 55,978 0 55,978 100.00%

Resultado líquido do período 30,568 13,818 16,750 121.21%  
 

 

2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 

 

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício. 

 

3. Fluxos de Caixa 

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos: 

 
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 31-dez-14 31-dez-13

Caixa 200                          448                          

Depósitos à ordem 57,298                      6,873                        

Outros depósitos bancários -                               5,482                        

Outros instrumentos financeiros -                               -                               

TOTAL 57,498                    12,803                     
 

 

 
4.  Clientes 

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2014 e 2013 apresenta a seguinte decomposição: 

 

CLIENTES 31-dez-14 31-dez-13

Clientes c/c -                        -                        

Clientes - Títulos a receber -                        -                        

Clientes factoring e outros -                        -                        

Clientes cobrança duvidosa -                        -                        

Clientes perda por imparidade acumuladas -                        -                        

TOTAL -                        -                        

Adiantamentos de Clientes -                        -                         
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5. Fornecedores 

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2014 e 2013 apresenta a seguinte 

decomposição: 

 

FORNECEDORES 31-dez-14 31-dez-13

Fornecedores conta corrente 57,190                   105,417                 

Fornecedores títulos a pagar -                         -                         

Fornecedores confirming e outros -                         -                         

Fornecedores facturas em recepção e conferência -                         -                         

Fornecedores perdas por imparidade acumuladas -                         -                         

TOTAL 57,190                  105,417                

Adiantamentos a fornecedores -                         -                          
 

 

As dívidas a fornecedores são: 

 

 

 

Limocos 45307,51€ 

José Marques Grácio 738,00€ 

Estúdio 02, Lda 9490,00€ 

Electroplanet 1654,35€ 

Total 57.189,86€ 

 
6. Financiamentos obtidos 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 o saldo da rubrica “financiamentos obtidos” está descriminado como se segue: 

 

Não corrente Corrente Não corrente Corrente 

Empréstimos bancários -                   60,000              -                   -                   

Descobertos bancários -                   -                   -                   -                   

Contas caucionadas -                   -                   -                   -                   

Contas bancárias de factoring -                   -                   -                   -                   

Contas bancárias de letras descontadas -                   -                   -                   -                   

Descobertos bancários contratados -                   -                   -                   -                   

Locações financeiras -                   -                   -                   -                   

Outros empréstimos 55,485              -                   -                   -                   

TOTAL 55,485            60,000            -                  -                  

31-dez-14 31-dez-13

FINANCIAMENTOS OBTIDOS

 
 

O valor apresentado em outros empréstimos corresponde ao valor de adiantamento efectuado pelo programa CLDS+ e 

que será amortizado pelas despesas afetas ao projecto. 
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7. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os 

seguintes saldos: 

 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 31-dez-14 31-dez-13

Ativo 5,171                      22,199                    

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) -                               -                               

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) -                               -                               

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 5,171                        22,199                      

Segurança social -                               -                               

Outros impostos e taxas -                               -                               

Passivo (3,440)                     (2,416)                     

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) -                               -                               

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) (978)                         (648)                         

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) -                               -                               

Segurança social (2,462)                      (1,768)                      

Outros impostos e taxas -                               -                               

TOTAL 1,731                      19,782                     
 

 

8.  Ativos fixos tangíveis  

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2014 e 2013. 

 

Saldo em Aquisições Abates Saldo em

1-jan-13  Dotações  Transf. Revaloriz. 31-dez-13

Ativo bruto

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções -                216,328         -                -                216,328         

   Equipamento básico -                2,896             -                -                2,896             

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

   Investimentos em curso -                96,516           -                -                96,516           

Total do ativo bruto -                315,740         -                -                315,740         

Depreciações acumuladas

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções -                -                -                -                -                

   Equipamento básico -                -                -                -                -                

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

Total de depreciações acumuladas -                -                -                -                -                

Total do ativo líquido -                315,740         -                -                315,740         

31 de dezembro de 2013

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
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Saldo em Aquisições Abates Saldo em

1-jan-14  Dotações  Transf. Revaloriz. 31-dez-14

Ativo bruto

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções 216,328         -                (29,876)          -                186,452         

   Equipamento básico 2,896             2,371             -                -                5,268             

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

   Investimentos em curso 96,516           179,825         -                -                276,341         

Total do ativo bruto 315,740         182,196         (29,876)          -                468,060         

Depreciações acumuladas

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções -                -                -                -                -                

   Equipamento básico -                -                -                -                -                

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                145                -                145                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

Total de depreciações acumuladas -                -                145                -                145                

Total do ativo líquido 315,740         182,196         (29,731)          -                468,205         

31 de dezembro de 2014

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

 
 

 
 

9. Resultados transitados 

Por decisão da Assembleia Geral foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 e foi 

decidido que o resultado líquido referente a esse exercício fosse integralmente transferido para a rubrica resultados 

transitados. 

 

 

10. Informações exigidas por diplomas legais 

A Direcção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que situação perante a 

Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

 
 

11. Evolução previsível da atividade 

 

A evolução esperada pela direção mantém-se na senda da verificada anteriormente. 

 

 

12. Existência de negócios entre a entidade e a direção. 

 

Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes. 

 

 

13. A existência de sucursais da entidade. 

 

A entidade não detém sucursais em território nacional. 

 

14. Proposta de aplicação de resultados 

 

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados transitados. 
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Alvaiázere, 14 de junho de 2022 
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A N E X O S 
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1. BALANÇO 
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2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
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3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
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4. PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 

 

 

 


