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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 

Senhores Sócios: 

De acordo com o estipulado na alínea b) do art. 29º dos Estatutos do Centro Social, vem 

a Direção apresentar aos associados, para discussão e votação o relatório e contas do 

ano de 2016. 

O relatório e contas foram elaborados tendo em conta os gastos e receitas que 

ocorreram durante o ano, o período de 01/01/2016 a 31/12/2016. 

 

 

ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Horário de Funcionamento da Instituição: Todos os dias das 08h00 às 21h00 - Encerra 

a 25 de Dezembro e 01 de Janeiro. 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) destina-se ao acompanhamento das pessoas 

idosas no “seu espaço” proporcionando-lhe tranquilidade e algum bem-estar, sem ter 

que sair do seu meio habitacional, destina-se também ajudar as famílias a cuidarem dos 

seus familiares mais idosos, dar resposta às suas necessidades primárias, apoio nas 

atividades de vida diária quando começa a sentir limitações. Tem ainda como objetivo 

diminuir o isolamento de pessoas a que, pela condição e terceira idade são votadas, 

através de atividades sócio – recreativas. 

O SAD do CSFC iniciou em Junho de 1998, com uma capacidade de resposta para 15 

utentes. 
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Após várias revisões de acordos com o Centro Distrital de Segurança Social de 

Coimbra, em Outubro de 2013 o CSFC passou a ter uma capacidade protocolar para 

60 clientes, mantendo protocolo com o ISS para 40 clientes.  

Em termos práticos o número de clientes, em média, abrangidos pelo SAD durante o ano 

de 2016 foi de 40. 

Para além da prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, 

esta resposta social contou com um conjunto de atividades lúdicas proporcionando, desta 

forma, uma melhor qualidade de vida dos clientes.   

Horário de Funcionamento SAD: Segunda a Domingo das 08h30 às 21h00 – Encerra no 

dia 25 de Dezembro e 01 de Janeiro. 

CENTRO DE DIA 

Em 2005, o CSFC abriu mais uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que 

consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos 

idosos no seu meio sócio familiar, onde se desenvolve um conjunto de programas 

ocupacionais de lazer adequados aos clientes, nas mais variadas condições e etapas 

das suas vidas. Este conjunto de programas visam promover a qualidade de vida da 

pessoa idosa, assim como atividades que permeiam a prevenção, estimulação e 

manutenção das capacidades físicas, mentais, cognitivas e relacionais da mesma, tendo 

em vista a revalorização da individualidade e da sua contínua autonomia. 

Com uma capacidade para 30 clientes, o CSFC tinha um protocolo estabelecido com a 

Segurança Social para 15 clientes até outubro de 2016, passando o mesmo para 18 

clientes a partir de novembro. 

Durante o ano de 2016 a frequência de idosos no Centro de Dia foi, em média, de 18 

clientes. 

No Centro de Dia os clientes desenvolvem várias atividades, tais como:  

  Destreza Manual – Pintura, Expressão Plástica, Tapeçaria; 

 Atividades Físicas - ginástica, Treino de Remo Indoor Sénior; 

 As capacidades inatas das AVD´s; 

 Passeios ao ar livre; 
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 Passeios/visitas a locais de interesse geral 

 

Horário de Funcionamento de Centro de Dia: Segunda a Sexta-feira das 08h30 às 

18h00 – Encerra no dia 25 de Dezembro, 01 de Janeiro e Feriados. 

 

CENTRO DE CONVÍVIO 

O Centro de Convívio é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que constitui 

um espaço de lazer, de ocupação de tempos livres com o objetivo de combater o 

isolamento e promover a integração do idoso na comunidade. 

Com esta resposta pretende-se proporcionar ao idoso um local para conviver e que este 

se torne um ponto de referencia essencial. Por outro lado, procura-se promover uma 

maior participação deste grupo na vida sociocultural da área e na própria gestão do 

Centro Social. 

Nesta área será objetivo promover e desenvolver um vasto e variado número de 

atividades nomeadamente ao nível da ginástica para idosos, trabalhos manuais, 

atividades ao ar livre e atividades culturais (passeios temáticos, música, visitas a museus 

e exposições). 

O Centro de Convívio funcionou até outubro de 2016, tendo sido cessado a essa data 

em virtude da sua baixa frequência de clientes. 

Tinha como Horário de Funcionamento Centro de Convívio: Segunda a Sexta-feira das 

13h30 às 17h00 – Encerra no dia 25 de Dezembro, 01 de Janeiro, feriados e mês de 

Agosto. 

 

ESCOLA DE MÚSICA 

No âmbito da educação e cultura, a música é um elemento importante na construção de 

competências desenvolvidas através de processos diversificados de apropriação de 

sentidos, de técnicas, de experiências de reprodução, de criação e reflexão de acordo 

com os níveis de desenvolvimento das crianças, jovens e adultos. 
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Um dos pontos que se pretende evidenciar são as experiências individuais e de grupo, 

tendo como base atividades de simulação, planificação e interpretação. 

O número médio de alunos na escola de música foi de 9. 

 

ÁREA DO DESPORTO 

Continuou a desenvolver-se a prática de Remo Indoor junto da população sénior, 

que se estende a todos os clientes das diversas respostas da Instituição, continuando 

desta forma a dar seguimento a um projeto já implantado em anos anteriores.  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

O Centro Social continua a investir na formação contínua do seu pessoal, a 

promover as suas próprias Ações de Formação, permitindo e apoiando a participação 

dos mesmos em Congressos e Encontros Científicos.  

 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA AS RESPOSTAS SOCIAIS 

Em 2016 deu continuidade à formação dos seus colaboradores no que respeita a esta 

área. Atualmente não se prevê um prazo para implementar o sistema. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O Centro Social para além dos trabalhadores do quadro conta, mais uma vez, com 

trabalhadores a custos reduzidos, enviados pelo Instituto do Emprego e Formação 

Profissional.  
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APRECIAÇÃO GLOBAL DA GESTÃO 

O ano de 2016 continuou a ser um ano de manutenção das atividades desenvolvidas, e 

também um ano de contenção e máximo controlo de custos, não se tendo verificado 

investimentos consideráveis.  

As atividades a que nos propusemos foram realizadas com sucesso, segue em anexo as 

peças contabilísticas e demais documentos que permitem a compreensão do presente 

relatório. Todos os esforços neste sentido, refletem-se no resultado que foi possível 

atingir. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

A Direção propõe que os Resultados Líquidos do Exercício de 2016, no valor de 

1.520,64 € sejam transferidos para Resultados Transitados. 

 

 

Figueiró do Campo, 24 de Março de 2016 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 


