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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Ano após ano, ainda que de forma sucinta, procurou-se neste capítulo fazer um percorrido, 

das conquistas e insucessos da Associação antecipando o decurso do novo ano. Todavia, nada 

faria prever as adversidades que enfrentamos, quando no Plano de Atividades para 2020 

afirmamos que o novo ano seria certamente repleto de novos desafios.   

A pandemia provocada pelo COVI-19 condicionou toda a população, e atingiu de forma 

muito particular as instituições sociais que lidam diretamente com o grupo etário mais 

afetado pela doença: os idosos. Desde março, que os serviços prestados pela Associação, mais 

especificamente através do Espaço Sénior de Gondarém, foram drasticamente alterados de 

forma a garantir a continuidade do acompanhamento dos utentes em conformidade com as 

normas estabelecidas pela Direção Geral de Saúde. De março a setembro a reposta de Centro 

de Dia foi suspensa por força da situação epidemiológica da COVID -19, tendo a instituição 

fornecido as refeições ao domicílio dos utentes que manifestaram essa necessidade. Salienta-

se que este serviço constava dos apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório, 

destinados ao setor social e solidário previstos na Portaria 85-A/2020. A valência de Centro de 

Dia viria a reabrir a 21 de setembro do corrente ano com o objetivo de, por um lado, atenuar 

os efeitos do isolamento a que alguns idosos estavam sujeitos, e por outro, dar cumprimento 

às medidas de desconfinamento implementadas pelo Governo de Portugal. Ainda assim, com 

o aumento significativo de casos na região Norte, muitos dos idosos, utentes deste serviço, 

não se sentem legitimamente confortáveis em regressar ao Centro de Dia, e outros há que 

optam por manter a domiciliação dos serviços, o que redunda numa frequência mensal 

bastante baixa. Paralelamente, os custos fixos e as despesas da instituição mantem-se 

praticamente inalterados. Por conseguinte, e sem orientações claras sobre o funcionamento 

dos serviços para os próximos meses por parte do Instituto da Segurança Social, prevemos um 

cenário carregado de incertezas, que certamente trará algum revés financeiro à instituição. 

Não obstante, continuará inabalável a vontade de seguir em frente asseverando, uma vez 

mais, uma total dedicação à causa social e prosseguindo o trabalho em prol da missão, valores 

e objetivos estatutários desta Associação. Queremos aqui deixar uma palavra às intuições 
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mais próximas que, de facto, nos tem apoiado das mais diversas formas: Junta de Freguesia 

de Gondarém e Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.  

Neste documento, submetido à Vossa apreciação, apresentam-se de forma concisa as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano transato, as iniciativas que se pretendem levar a 

cabo no próximo ano e o respetivo orçamento, resumindo o trabalho de todos os 

colaboradores e associados que contribuíram para este projeto associativo.  

 

II. A ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃO 

 

MISSÃO 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira tem por 

missão prestar serviços de segurança e solidariedade social, saúde e cuidados continuados, 

apoiando, de forma inequívoca, as necessidades das crianças, jovens, pessoas idosas e 

comunidade envolvente, de forma integral e personalizada. Promove ainda ações que visam a 

igualdade de género, o desenvolvimento local, a economia social do concelho e a educação e 

formação dos Cerveirenses. 

 

VISÃO 

A ADSL pretende reproduzir ações de cariz marcadamente social promovendo, de 

forma clara, serviços que respondam às necessidades da comunidade. 

Pretende-se prestar serviços de excelência aos utentes/clientes, tornando-os mais 

adequados à realidade social e mais próximos dos seus utilizadores. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Atendendo ao atual contexto de crise, e à necessidade de sobrevivência das 

instituições sociais, nomeadamente daquelas que não são subvencionadas de forma 

continuada, a Direção desta Associação manterá os objetivos estratégicos delineados nos 

anos anteriores, prosseguindo com a estratégia delineada em 2009. 

 

Assim sendo, considerada a Missão da ADSL e o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido, constituem-se como objetivos estratégicos a priorizar em 2020: 
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1. Melhorar a capacidade de intervenção da Associação e ampliar o âmbito da 

cooperação interinstitucional;  

2. Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da promoção de políticas 

que visem o aumento das competências sociais e profissionais dos Cerveirenses;  

3. Criar Condições de Sustentabilidade da Estrutura  

4. Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida  

 

Objetivo 1: Melhorar a capacidade de intervenção da Associação e ampliar o âmbito da 

cooperação interinstitucional 

 

- Dinamizar ações que visem o alargamento da intervenção da Associação, 

nomeadamente com a dinamização do Espaço Sénior de Gondarém através, por exemplo, da 

consolidação do Serviço de Apoio Domiciliário no terreno; 

- Aprofundar parcerias de desenvolvimento das ações acima referenciadas e garantir a 

continuidade do serviço prestado no âmbito da loja do Espaço do Cidadão. 

 

Objetivo 2: Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da promoção de 

políticas que visem o aumento das competências sociais e profissionais dos Cerveirenses, 

através de: 

 

- Promover o desenvolvimento de ações de formação adequadas às reais 

necessidades da comunidade, pugnando por um incremento das competências profissionais e 

sociais dos cerveirenses;  

- Desenvolver projetos de formação que visem a Inclusão Social de públicos mais 

desfavorecidos;  

- Dinamizar projetos de intervenção inovadora para a região com o objetivo de 

disseminar a adoção de uma mudança comportamental sobre Igualdade de Género, 

permitindo uma maior igualdade de oportunidades para ambos os sexos, nos diferentes 

contextos do quotidiano; 

- Reforçar a comunicação com os associados;  

- Divulgar publicamente os resultados.  

 

Objetivo 3: Garantir a Sustentabilidade da Estrutura 
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- Promoção de serviços permanentes, de apoio a grupos vulneráreis na nossa 

comunidade, subvencionados pelo Sistema de Segurança Social, criando, desta forma, a 

sustentabilidade da própria Associação, a médio/longo prazo; 

- Estudar novas oportunidades de financiamento diferenciadas; 

 

Objetivo 4: Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida 

 

- Criar um referencial de avaliação do desempenho organizacional a partilhar com as 

entidades parceiras.  

- Promover o reforço do envolvimento dos associados nas atividades desenvolvidas 

pela Associação.  

 

III.RESUMO DAS ATIVIDADES 2020 

 

Neste item são apresentadas, sucintamente, o conjunto de atividades promovidas pela 

Associação durante o corrente ano: 

 

ESPAÇO SÉNIOR DE GONDARÉM 

Centro de Dia 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação no dia 

11 de março de 2020, da doença COVID-19 como pandemia, o Governo aprovou um conjunto 

de medidas extraordinárias, como a suspensão de atividades de apoio social desenvolvidas 

em Centros de Dia, a partir do dia 16 de março de 2020.  

Neste sentido e de forma a manter o apoio aos nossos utentes, o Espaço Sénior de Gondarém 

garantiu o fornecimento de refeições a todos os que apresentaram essa necessidade. Este 

serviço foi disponibilizado através das formas consideradas mais seguras e adequadas, 

nomeadamente através de prestação domiciliária, tendo em conta a especificidade de cada 

situação. 

Com o evoluir da situação pandémica, e nos termos da Resolução do Concelho de Ministros nº 

33-C/2020, de 30 de abril, foram estabelecidas estratégias de levantamento das medidas de 
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confinamento implementadas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, com vista a 

iniciar a fase de recuperação e revitalização da vida em sociedade e da economia. 

A resposta social de Centro de Dia assume-se como resposta fundamental para proporcionar 

bem-estar social, físico-motor, psicológico, promovendo a autoestima das pessoas idosas. 

Para além do apoio direto prestado à pessoa idosa, esta resposta reveste-se de particular 

importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta as realidades sociais que o 

envelhecimento apresenta e que se prendem com o aumento da dependência, o isolamento e 

eventual exclusão por barreiras sociais e físicas. Assim, considerou-se a reabertura desta 

resposta fundamental. 

No entanto e atendendo ao risco, ainda prevalecente, de contágio e propagação da Covid-19 

bem como ao facto dos utentes do Centro de Dia constituírem um grupo de risco, a reabertura 

desta resposta social apenas se realizou a  21 de setembro de 2020, após garantidas todas as 

condições e medidas de prevenção e controlo preconizadas pela Direção-Geral de Saúde 

(DGS) para a Covid-19, no Espaço Sénior de Gondarém. 

A adesão por parte dos utentes à reabertura do Centro de Dia foi bastante inferior 

comparativamente com ao número de utentes que frequentavam esta resposta, até à data da 

sua suspensão. Esta fraca adesão deveu-se sobretudo ao facto dos utentes sentirem 

insegurança em regressar ao Centro de Dia, por temerem contrair o vírus da Covid-19. Neste 

sentido, consideramos pertinente manter o apoio através de prestação domiciliária a esses 

utentes.  

Tendo em conta esta situação atípica, ainda assim, este serviço abrangeu no ano de 2020 um 

total de 21 utentes.  

 

Atividades desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia durante o ano de 2020: 

 

TEMA ATIVIDADE CADÊNCIA 

Baile de Carnaval Baile Carnaval - Grupo Dar Vida aos Anos Anual 

Aniversários Comemoração de datas festivas Anual 

Dia de Halloween Festa – Comemoração do Halloween Anual 

S. Martinho Magusto – Comemoração do Dia de S. Martinho Anual 

Natal Festa de Natal no Centro de Dia de Gondarém Anual 

Aulas de Ginástica 
Projecto em parceria com a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira 

Semanal(2x) 

até suspensão 

do serviço 

Ateliês artísticos e Actividades manuais Semanal(3x) 
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plásticos 

Jogos de 

tabuleiro/tradicionais 
Actividades de estimulação cognitiva Semanal(3x) 

Ateliê da escrita e da 

matemática 
Exercícios de escrita e de matemática 

Semanal (1 a 2 

x) 

Tensão arterial Medição da tensão arterial 

Diária 

(atualmente 

suspensa) 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

A ADSL continua num processo de divulgação deste serviço junto da comunidade em geral, 

dos serviços de proximidade como o Centro de Saúde, Rede Social, Juntas de Freguesia e 

Segurança Social com a finalidade de angariação de utentes que necessitem do Serviço de 

Apoio Domiciliário. 

Durante a suspensão do serviço de Centro de Dia, como referido anteriormente, foi realizado 

o Serviço de Apoio Domiciliário aos utentes que apresentaram essa necessidade. Assim, este 

serviço abrangeu no ano de 2020 um total de 8 utentes. 

 

POSTO DE CORREIOS – CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

 

Manteve-se o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para 

dinamizar o Posto de Correios, implementado no Centro de Apoio às Empresas, na Zona 

Industrial de Cerveira, Pólo II na União de Freguesias de Campos e Vila Meã. Neste protocolo a 

ADSL tem afeto um colaborador a tempo parcial.  

 

O Posto de Correios no Centro de Apoio às Empresas contribui para uma proximidade com a 

população das freguesias periféricas, mas, mas também à descentralização dos serviços. 

Pretende-se dar um atendimento de qualidade dos serviços prestados aos clientes como na 

prestação desses mesmos serviços. No atendimento do cliente pode-se orientar de forma a 

endereçar alguns serviços que o cliente necessite. No corrente ano foram atendidos uma 

média de 20 pessoas diárias. 
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IV. PLANO DE ATIVIDADES 

O Plano de Atividades para 2021 reflete o conjunto de ações de cariz social e contínuo que 

vincam categoricamente as orientações desta instituição, designadamente o Espaço Sénior 

de Gondarém e também as atividades que traduzem o empreendedorismo e a experiência 

acumulada desta associação ao longo da última década. Salienta-se que o programa 

apresentado depende da evolução pandémica Covid 19 em Portugal.  

Pretende a instituição durante o ano de 2021 trabalhar no sentido de melhorar as respostas 

disponibilizadas, nomeadamente: 

 

Centro de Dia 

 

• Implementação de novas estratégias de divulgação; 

• Continuar a promover, junto dos potenciais utentes e familiares a qualidade dos 

nossos serviços; 

• Aumentar o número de idosos inscritos no CD; 

• Manter o bom funcionamento do serviço; 

• Aumentar as parcerias de cooperação; 

• Manter a atualização periódica dos nossos meios de comunicação interativos, 

nomeadamente site e facebook, para a melhor divulgação dos nossos serviços e das 

nossas atividades; 

• Promover a sensibilização interna e externa para a redução de custos, em diversas 

rubricas, nomeadamente, eletricidade, água, combustíveis e outros bens e serviços 

 

Para além das habituais atividades semanais realizadas no centro de dia, pretende-se 

desenvolver um conjunto de outras atividades fora das instalações do Espaço Sénior de 

Gondarém, como bailes temáticos, passeios, piqueniques e convívios, caso esta situação de 

pandemia do Covid-19 assim o permita. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

• Implementação de estratégias de divulgação; 
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• Garantir um número mínimo de utentes inscritos para iniciar esta resposta; 

• Garantir um bom funcionamento do serviço. 

• Manter a atualização periódica dos nossos meios de comunicação interativos, 

nomeadamente site e facebook, para a melhor divulgação dos nossos serviços e das 

nossas atividades; 

 

Protocolo de Parceira - Espaço do Cidadão e Postos de Correios 

 

Dando continuidade ao Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira esta Associação no âmbito dos serviços supramencionados, compete a associação 

disponibilizar recursos humanos para garantir o ponto de atendimento - Espaço do Cidadão e 

Postos de Correios no Centro de Apoio às Empresas durante o próximo ano. 

 

 

PROJETOS POISE – PORTUGAL 2020 

Candidatura nº POISE 03-4436-FSE-000895 – Tipologia de Intervenção – Formação de 

Públicos Estratégicos 

Aprovação do projeto formativo nº POISE-03-4436-FSE-000895, a 31 de agosto de 2020, 

vocacionado para o “Combate às discriminações e aos estereótipos - Formação de públicos 

estratégicos”. 

Este projeto vai ser dinamizado em parceria com a Entidade Formadora Open Space – 

Soluções Empresariais, comportando a dinamização de duas ações de formação: 

de “Formação de Públicos Estratégicos para obtenção da especialização em Igualdade de 

Género”, sendo que cada ação tem a duração de 58 horas e integrará 18 participantes. 

Estas ações de formação destinaram-se a ativos/as empregados/as, com profissões passíveis 

de terem impacto ao nível da temática da Igualdade de Género e/ou Violência de Género, com 

o objetivo de contribuírem posteriormente na promoção e estímulo nesta área. Assim, ao 

especializar estes destinatários em Igualdade de Género e/ou Violência de Género, os mesmos 

poderão contribuir para formar e qualificar atores e decisores estratégicos nestas temáticas e 

alterar a perspetiva existente sobre o papel da mulher e do homem. 

 

Posto de Correios - União de Freguesias Campos e Vila Meã 
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No âmbito da assinatura do Memorando de Entendimento da Renegociação do Protocolo 

CTT-ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, celebrado no final do passado mês de 

setembro, é intenção da Associação vir a celebrar um acordo que permita melhorar as 

condições de financiamento dos recursos humanos afetos à estrutura do Posto de Correios do 

Centro de Apoio às Empresas em Campos - Vila Nova de Cerveira. 
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Planificação das Atividades -2021- ADSL 
 

Projeto Ações Cronograma Objetivos Metas Destinatários Indicadores 

Espaço Sénior 
de Gondarém 
Centro de Dia 

Fornecimento de refeições; 
Atividades de convívio, 
animação, ocupação e 

preparação física; 
Reforço para o jantar 

Higiene pessoal 
Transporte diário para a 

frequência do Espaço Sénior e 
acompanhamento a consultas 

Tratamento de roupa 

Janeiro a 
dezembro 

2021 

Reduzir situações de isolamento e evitar que o 
envelhecimento, a doença, a deficiência ou 

outros motivos privem o idoso, o doente ou a 
pessoa com deficiência de viver a sua vida 

quotidiana com qualidade, dignidade e 
segurança; incentivar a independência e a 

autonomia do utente, o convívio e a sua 
participação ativa 

Aumentar/ melhorar 
a qualidade da 

resposta a 25 idosos 

Pessoas de ambos os 
sexos na situação de 

reforma, pré-
reforma ou 

pensionista, ou que a 
sua situação familiar, 
socioeconómica, de 

saúde ou de 
isolamento justifique 

o apoio deste 
serviço. 

Nº de utentes que integram 
o Centro de Dia do Espaço 

Sénior de Gondarém 

Espaço Sénior 
de Gondarém 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

 
Fornecimento e apoio nas 

refeições; 
Higiene pessoal; 

Tratamento de roupas; 
Higiene habitacional; 

Atividades de animação; 
Transporte/acompanhamento 

a consultas 
  

Janeiro a 
dezembro 

2021 

Reduzir situações de isolamento e evitar que o 
envelhecimento, a doença, a deficiência ou 

outros motivos privem o idoso, o doente ou a 
pessoa com deficiência de viver a sua vida 

quotidiana com qualidade, dignidade e 
segurança; incentivar a independência e a 

autonomia do utente, o convívio e a sua 
participação ativa 

Aumentar/ melhorar 
a qualidade da 

resposta a 35 idosos 

Pessoas de ambos os 
sexos na situação de 

reforma, pré-
reforma ou 

pensionista, ou que a 
sua situação familiar, 
socioeconómica, de 

saúde ou de 
isolamento justifique 

o apoio deste 
serviço. 

Nº de utentes que integram 
o Serviço de Apoio 

Domiciliário do Espaço 
Sénior de Gondarém 

Igualdade 
Género -  

Candidatura 
POISE 

03-4436-
FSE-000895 

Formação de Públicos 
Estratégicos 

Janeiro 2021 a 
junho 2022 

A presente candidatura é composta por 2 
ações de Formação de Públicos Estratégicos 

para a Obtenção da Especialização em 
Igualdade de Género, com a participação de 

18 participantes e com uma duração de 
58horas. 

- Formar e qualificar 
atores e decisores 

estratégicos nestas 
temáticas; 
- Alterar a 

perspetiva existente 
sobre os papeis de 

mulheres e homens.  

Formadores 
Técnicos 

Ativos/Empregados 
com profissões 
passíveis de ter 

impacto ao nível da 
temática de 

Igualdade Género 

Nº de ações de formação; 
nº de certificados emitidos  

Pareceria Pingo 
Doce - ADSL  

Gestão/Distribuição dos 
Donativos do Pingo Doce 

Janeiro a 
dezembro 

No âmbito da parceria estabelecida com o 
Pingo Doce, a ADSL assume desde meados de 

Garantir a 
distribuição diária 

Utentes das IPSS`S 
N.º de guias de transporte 

emitidas 
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2021 2019, a recolha, utilização própria e 
distribuição dos donativos pelas restantes 
IPSS do concelho de Vila Nova de Cerveira 

dos bens 
alimentares cedidos  
aos utentes das IPSS 

Protocolo 
de Parceira 
- Espaço do 
Cidadão e 
Postos de 
Correios 

Parceria entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 

Cerveira e a ADSL no âmbito 
do funcionamento do ponto 
de atendimento - Espaço do 
Cidadão/Posto de Correios 

(afetação de um colaborador 
a tempo parcial) 

Janeiro a 
dezembro 

2021 

Descentralizar os serviços, criando serviços de 
proximidade: Espaço do Cidadão e Posto de 
Correios no Centro de Apoio às Empresas - 

Zona Industrial de Cerveira - Polo II 

Ponto de 
atendimento - 

Espaço do 
Cidadão/posto de 
correios no CAE 
serve para haver 

uma proximidade 
dos serviços juntos 

das populações 
periféricas. 

Atendimentos 
Efetuados 

Nº de Atendimentos  

Posto de 
Correios - 
União de 

Freguesias 
Campos e 
Vila Meã 

Possibilidade de celebração 
de um acordo que permita 
melhorar as condições de 

financiamento dos recursos 
humanos afetos à estrutura 

do Posto de Correios do 
Centro de Apoio às Empresas 

em Campos - Vila Nova de 
Cerveira. 

Janeiro a 
dezembro 

2021 

Descentralizar os serviços, criando serviços de 
proximidade:  Posto de Correios no Centro de 

Apoio às Empresas - Zona Industrial de 
Cerveira - Polo II 

Este posto de 
correios no CAE 
serve para haver 

uma proximidade 
dos serviços juntos 

das populações 
periféricas 

Atendimentos 
Efetuados 

Nº de Atendimentos  



 
 PLANO DE ATIVIDADES 2021 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

V. PLANO ORÇAMENTAL 2021 
 

 

CONTAS RUBRICAS TOTAL 

61         Custo da Mercadoria Vendida                              21 270,00 €  

62         Fornecimentos e Serviços Externos                              21 311,81 €  

62 2       Serviços Especializados     

62 2 1     Trabalhos Especializados                  10 494,10 €    

62 2 6 1   Reparações de Outros Bens                       200,00 €    

62 2 6 2   Viaturas                       300,00 €    

62 3       Materiais     

62 3 1     Ferramentas e Utensílios                       500,00 €    

62 3 3     Material de Escritório                       350,00 €    

62 4       Energias e Fluídos     

62 4 1     Eletricidade                    1 700,00 €    

62 4 2     Fluídos                       900,00 €    

62 6       Serviços Diversos     

62 6 2     Comunicação                       850,00 €    

62 6 3     Seguros                       367,71 €    

62 6 5     Contencioso e Notariado                          30,00 €    

62 6 7     Produtos de Limpeza                       420,00 €    

62 6 8     Outros Fornecimentos e Serviços                    5 200,00 €    

63         Custos com Pessoal                              48 607,55 €  

63 2 1     Remunerações do Pessoal                  32 410,00 €    

63 2 2     Bolsas                    5 586,00 €    

63 2 2 4   Subsídio Alimentação                    2 758,14 €    

63 5       Encargos com Pessoal                    7 227,43 €    

63 6       Seg. Acidentes de Trabalho                       349,98 €    

63 8 9     Fundo de Compensação                       276,00 €    

          TOTAL CUSTOS                91 189,36 €  

CONTAS RUBRICAS TOTAL 

71         Vendas - Pingo Doce                  21 270,00 €                             21 270,00 €  

72         Prestação e Serviços                              20 223,00 €  

72 5       Quotas                          27,00 €    

72 9 3     Centro Dia                  20 196,00 €    

72 9 4     Outros Serviços Prestados                                 -   €    

75         Subsídios à Exploração                              49 667,77 €  

75 1       Subsídios     

75 1 1     Subsídio do Estado                  13 650,00 €    

75 1 2     ISS - Acordo de Cooperação                  20 346,48 €    

75 1 3     Programa Adaptar Social +                       600,00 €    

75 1 4     POISE                  14 371,29 €    

75 2       Donativos                       700,00 €    

78         Outros rendimentos e ganhos                       125,00 €                                   125,00 €  

          TOTAL PROVEITOS                91 285,77 €  

        

      SALDO                   96,41 €  

 


