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1.INTRODUÇÃO
No cumprimento da lei e dos estatutos, apresenta-se com referência ao exercício de
2017, o relatório de gestão do Centro Social e Paroquial Maria da Glória, com o nº de pessoa
coletiva 501.719.881, com sede em Silva Escura, União de freguesias Silva Escura – Dornelas,
concelho de Sever do Vouga.
2. EVOLUÇÃO – APRECIAÇÃO GLOBAL
O Centro Social Paroquial Maria da Glória - CSPMG, Instituição Particular de
Solidariedade Social de ereção canónica, tem como objetivo primordial contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos indivíduos mais desfavorecidos e das suas famílias, bem como para a
sua promoção e integração social. Com esta motivação fundamental, através da rentabilização
dos seus recursos humanos e materiais, assume-se uma instituição prossecutora de iniciativas
que visam o desenvolvimento pessoal, familiar e social dos seus utentes e respetivas famílias da
comunidade em que se insere.
As atividades desenvolvidas pelas repostas sociais do Centro Social e Paroquial Maria da Glória,
ao longo do ano de 2017, encontram-se sintetizadas neste relatório.
Pretende-se descrever de forma sucinta e objetiva as atividades desenvolvidas, bem como,
caracterizar a população apoiada.
No ano de 2017, todas as respostas sociais e serviços, se mantiveram consolidados, havendo
criação de uma nova resposta social – ERPI.
O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2017,
pelo Centro Social Paroquial Maria da Glória, tendo em conta as respostas sociais que
promoveu: Creche, Centro de Dia e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e ERPI (Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas).
Para além de ser uma reflexão sobre a intervenção desenvolvida pela entidade durante o ano,
aponta também as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de algumas
atividades previstas. Permite, ainda conhecer os modos de funcionamento de atividades
desenvolvidas pela entidade, a avaliação foi feita com base em informações/registos da
entidade, dos responsáveis por cada resposta social, Diretor Técnico e responsável pelos
Recursos Humanos.
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3. A INSTITUIÇÃO
Designação: Centro Social Paroquial Maria da Glória
Endereço: Rua do Cruzeiro, Silva Escura,
3740 – 319 Sever do Vouga
Telefone: 234 552 232
E-mail: geral@cspmg.pt | plc@cspmg.pt | gestão@cspmg.pt

Missão
O Centro Social Paroquial Maria da Glória, IPSS da Igreja Católica promove a satisfação das
necessidades da comunidade da União de freguesias Silva Escura e Dornelas, através do
desenvolvimento da Pessoa Humana, no âmbito social, cultural e espiritual, inspirado nos
princípios e valores da Doutrina Social da Igreja.

A Missão concretiza-se através:


Da educação integral da Criança, em articulação com os Pais e encarregados de
educação;



Do apoio social a pessoas e famílias em situação vulnerável;



De iniciativas de carácter formativo e solidário.

Valores
- Dignidade da Pessoa Humana;
- Família;
- Ética;
- Bem-comum; Solidariedade; Partilha;
- Caridade na verdade;
- Justiça Social.

Visão
O Centro Social Paroquial Maria da Glória, pretende ser reconhecido como uma IPSS pioneira e
de referência na Implementação de políticas e práticas de solidariedade, educação e formação
com qualidade, inovação e eficiência.
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Área de Intervenção Geográfica
Freguesias de Dornelas e Silva Escura do Concelho de Sever do Vouga, Distrito de Aveiro.
3.1. ÓRGÃOS SOCIAIS
DIREÇÃO
Presidente: Licínio Manuel Figueiredo Cardoso
Secretário: Manuel Alves da Silva
Tesoureiro: Olga Maria da Silva Almeida
Vogal: Maria Lúcia Martins Almeida
Vogal: António Manuel Martins de Bastos
CONSELHO FISCAL
Luís Fernando Martins
Manuel Tavares Martins
Filomena Maria Jesus Cabral
4. RECURSOS HUMANOS
Direção (Quadro nº1)
Nome
Licínio Manuel Figueiredo Cardoso
Manuel Alves da Silva
Olga Maria da Silva Almeida
Maria Lúcia Martins Almeida
António Manuel Martins de Bastos

Função
Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal

Regime
Voluntário
Voluntário
Voluntário
Voluntário
Voluntário

Função
Diretor técnico

Regime
Voluntário

Pessoal Técnico (Quadro nº 2)
Identificação
Licínio Manuel Figueiredo Cardoso

Funcionários (Quadro nº3)
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Categorias
Assistente Social
Fisioterapeuta
Encarregada de Serviços Gerais
Educadora de Infância
Animadora Sociocultural
Técnica de CATL
Ajudante de Ação Direta
Ajudante de Ação Educativa
Auxiliar de Serviços Gerais
Secretaria
Cozinheira
Ajudante de cozinheira
Escriturária
Enfermeira
Encarregado de exploração
TOTAL

Nº
2
1
1
1
1
1
6
2
4
2
2
1
1
1
1
27

Protocolos de cooperação (Quadro nº4)
Identificação
Estágio Profissional (IEFP)
Programa EDP Solidária (Fundação EDP)
Câmara Municipal

A 31 de Dezembro, o Centro Social e Paroquial Maria da Glória contava com 27 funcionários,
entre os quais 19 pertencentes ao quadro de pessoal, e os restantes 8 colaboradores com
contrato a termo. De salientar ainda que, temos vindo a colaborar com a Câmara Municipal de
Sever do Vouga, o Centro de Emprego de Águeda e a Fundação EDP, através de protocolos
de cooperação.
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5. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO
A história da Instituição remonta a 1944, ano em que faleceu Maria da Glória Almeida Pinho,
natural do lugar de Dornelas, concelho de Sever do Vouga, distrito de Aveiro. Sem herdeiros,
Maria da Glória fez um testamento onde constava que o seu dinheiro seria para o custeio de
uma capela no lugar de Dornelas e para a instituição de uma Creche-Asilo, onde seriam
recebidos e beneficiados as crianças e os idosos com mais de 60 anos.
Em cumprimento da sua vontade e conforme seu testamento, é fundada, na sua própria casa
de habitação em Silva Escura, a “Creche-Asilo Maria da Glória Almeida Pinho”, cujos estatutos
foram homologados em 10 de Junho de 1945. Ao longo da sua história, procedeu-se à revisão
dos estatutos e à alteração da designação para Centro Social Maria da Glória Almeida Pinho,
tendo-se alargado, simultaneamente, as áreas de intervenção da instituição no sentido de
responder às necessidades da comunidade envolvente.
Nessa lógica, foram celebrados protocolo de cooperação com a Segurança Social de Aveiro,
para as respostas sociais:
- Creche dirigido a crianças dos 3 meses aos 3 anos, no ano de 1993;
- Atendimento e Acompanhamento Social, para prestar apoio às famílias mais carenciadas da
União de freguesias Silva Escura – Dornelas, no ano de 1999;
- Centro de Dia dirigido a seniores com mais de 65 anos, no ano 2000;
- Ainda no mesmo ano de 2000, Serviço de Apoio ao Domicilio destinado a prestar cuidados
individualizados e personalizados a indivíduos e/ou famílias, através do apoio de alimentação,
higiene habitacional e pessoal, serviço de animação e tratamento de roupas.
Em 2012 foi concluído parte da ampliação do CSPMG com construção de raiz, onde passaram a
funcionar a cozinha e a resposta social creche.
No ano de 2013, o CSPMG colocou ao dispor da comunidade os serviços de Fisioterapia e
Psicologia.
No final do ano de 2014, o edifício centenário que alojava as respostas sociais CATL e Centro de
Dia entrou em obras de restruturação e remodelação, com o objetivo de cumprir o normativo
legal exigido e suprir as necessidades prementes inerentes a estes serviços.
O ano de 2017 ficou marcado pela conclusão das obras de ampliação do CSPMG, com
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construção de raiz, que assim permitiu a instalação e inauguração, da nova resposta social –
ERPI. A Estrutura Residencial Para Idosos, é de utilização temporária ou permanente através de
alojamento colectivo, promove atividades de apoio social, de satisfação das necessidades
básicas; beneficiando da intervenção de equipas técnicas multidisciplinares, que proporcionam
apoio biopsicossocial e cuidados de saúde.

6.ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO
6.1 Serviço de Apoio ao Domicílio
Ao longo do ano de 2017, a resposta social de SAD apoiou um total de 23 pessoas/agregados
familiares, havendo um ligeiro aumento em relação ao ano anterior (22 pessoas/agregados).
Quadro n.º5 - Serviços contratados – SAD
Principais Serviços contratados em 2017

Nº

Alimentação de 2ª a 6ª
Alimentação de 2ª a Dom e feriados
Higiene Pessoal > 5x/semana
Higiene Pessoal <= 5x/semana
Tratamento de Roupa
Higiene Habitacional > 5x/semana
Higiene Habitacional < 5x/semana
Animação
Extras (pequenas reparações ao domicílio)
Cuidados de Enfermagem
Total

7
14
3
1
2
3
1
2
2
5
40

Como se verifica, pela informação do quadro supra, a população procura os nossos serviços de
alimentação, principalmente no molde de entrega de 2ª a Domingo e feriados.
Ao longo do ano, a equipa multidisciplinar de técnicos, apoiou os utentes no seu quotidiano em
atividades de Animação e Cuidados de enfermagem.
Relativamente ao número de saídas na resposta social, verificaram-se 9 saídas, das quais 4 por
óbito e 5 por desistência. Ingressaram neste serviço, no ano de 2017, 4 pessoas.
Apresenta-se abaixo, tabela com a identificação por faixas etárias e sexo das pessoas apoiadas
pelo Serviço de Apoio ao Domicílio.
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Quadro nº 6 - Representação por idades e sexo dos Utentes do SAD
Resposta Social - SAD
género
intervalo de
idades
feminino masculino
<65
0
2
[65 - 69[
0
0
[70 - 74[
0
0
[75 - 79[
1
1
[80 - 84[
4
1
[85 - 90[
4
4
>90

3

3

A média de idades foi de 83 anos, tendo-se apoiado um maior número de mulheres do que
homens, como expressam os valores numéricos do quadro nº 6.
Quanto à distribuição por freguesias dos nossos utentes, constatou-se que, no ano de 2017, à
semelhança do ano anterior (2016), foram realizados mais apoios na freguesia sede da
instituição (Silva Escura e Dornelas).
Quadro n.º7 - SAD por Freguesias
Resposta Social - SAD
Utentes por freguesia
Dornelas
São Pedro Castelões
Silva Escura
Sever do Vouga

nº
7
2
11
3

A equipa de SAD continua a ser composta por 2 ajudantes de ação direta, 2 auxiliares de
serviços gerais e 1 técnica de serviço social.
6.2 Atendimento e Acompanhamento Social
No decorrer do ano 2017, a resposta social Atendimento e Acompanhamento Social prestou
apoio a 338 indivíduos distribuídos por 169 famílias. Foram apoiadas no âmbito da Ação Social
29 indivíduos repartidos por 16 famílias, a nível do Rendimento Social de Inserção (RSI). Por
estas famílias, residentes nas freguesias de Silva Escura e Dornelas, foram distribuídos 92
cabazes provenientes do Banco Alimentar e POAPMC.
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Foram efetuados 299 atendimentos.
Este serviço é assegurado por 1 técnica de serviço social e 1 ajudante de ação direta.

6.3 Creche
A resposta social Creche alojada no edifício novo e lá a funcionar desde 2012, tem capacidade
para 24 crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos. A 31 de Dezembro
de 2017, frequentavam esta valência 23 crianças, 10 meninos e 13 meninas.
Apresenta-se abaixo tabela com a identificação das faixas etárias e sexo das crianças apoiadas
pela Creche.
Quadro nº 8 – representação por idades e sexo dos utentes Creche
Resposta Social - CRECHE
género
intervalo de
idades
feminino
masculino
3 aos 12 meses
5
5
1 a 2 anos
4
7
2 aos 3 anos
1
0

Foram prestados os serviços de alimentação (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde), e
realizadas atividades previstas no plano de atividades, tais como: comemoração Dia da Mãe, Dia
do Pai, elaborando trabalhos alusivos a cada um; Dia Nacional dos Avós, onde as crianças
promoveram uma tarde convívio para os idosos do Centro de Dia e seus avós; Comemoração
das mais diversas datas ao longo do ano, desde o Carnaval, Páscoa, Dia Mundial da Cor, do
Pão, da Criança; atividades aquando das épocas das Desfolhadas, vindimas, etc; visitas à
Biblioteca Municipal, entre outras.
Todos os aniversários são festejados com a confeção do bolo de aniversário com o
aniversariante e o grupo de crianças.
Quanto à distribuição por freguesias, as crianças que frequentaram a resposta no ano de 2017,
em termos numéricos, estavam repartidas por:
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Quadro n.º9 - CRECHE por Freguesias
Resposta Social - Creche
Utentes por freguesia
Couto de Esteves
Silva Escura e Dornelas
Paradela e Cedrim
Rocas do Vouga
Pessegueiro do Vouga
Sever do Vouga
Vila chã
Valemaior
Recardães

nº
1
7
1
2
4
5
1
1
1

Durante o ano de 2017, esta resposta social funcionou com 1 Educadora, 2 Auxiliares de
Educação e 2 Auxiliares de Serviços Gerais.
6.5 Centro de Dia
Com capacidade para 20 utentes, esta resposta social acolheu ao longo do ano de 2017, o
máximo de utentes possíveis para a sua capacidade. A 31 de Dezembro, frequentavam esta
resposta social 12 mulheres e 3 homens, como passamos a descrever na tabela seguinte:
Quadro nº 10 - Representação dos Utentes de Centro de Dia
Resposta Social – Centro Dia
género
Intervalo de
idades
feminino masculino
<65
0
0
[65 - 69[
0
1
[70 - 74[
0
1
[75 - 79[
1
1
[80 - 84[
8
1
[85 - 90[
7
2
>90

2

1

Dos números expressos verifica-se que, frequentaram Centro de Dia um maior número de
mulheres do que homens e, há uma predominância de pessoas com idades compreendidas
entre os 80 e 90 anos, sendo a média de idades 84 anos.
Quanto ao número de saídas na resposta social, ao longo de 2017, verificaram-se 10 saídas,
das quais 1 por óbito e 9 por desistência. Ingressaram nesta resposta, 8 pessoas.
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Relativamente ao grau de dependência dos utentes do Centro de Dia, à semelhança do ano
transato, observou-se uma prevalência de utentes considerados semi-autónomos.
Os dados relativos às freguesias de residência dos utentes, explícitos no quadro infra, indicamnos que no ano de 2017, existia uma predominância de utentes oriundos da freguesia de Silva
Escura e Dornelas, seguida da freguesia Sever do Vouga.
Quadro nº 11 - Utentes por Freguesias
Resposta Social – Centro Dia
Utentes por freguesia
Silva Escura e Dornelas
São Pedro de Castelões
Sever do Vouga
Valemaior
Vieira do Minho

nº
16
1
6
1
1

Os principais serviços do Centro de Dia são o transporte; a alimentação; prestação de cuidados
de higiene pessoal; tratamento de roupa. Para além destes serviços propostos aos utentes,
também asseguramos: atividades socio culturais, lúdico-recreativas, de motricidade e
estimulação cognitiva; assistência medicamentosa; o transporte/acompanhamento na aquisição
de bens e serviços (sobretudo nas compras de mercearia e idas à Farmácia, ao centro da vila semanalmente), acompanhamento em consultas médicas, desde que, na Extensão de Saúde de
Silva Escura e só na impossibilidade da família acompanhar, bem como, todos os serviços
necessários ao bem-estar do utente, dentro das possibilidades da resposta.
Durante o ano de 2017, foram realizadas as seguintes atividades: Festa dos Reis; desfile de
Carnaval; Excursão a Fátima para comemoração do centenário das aparições; comemoração do
dia mundial do teatro assinalado pela representação de uma peça de teatro no CAE;
comemoração do dia mundial da saúde, com uma semana dedicada aos temas Nutrição,
Alimentação, Exercício físico e rastreios, atividade esta alargada à comunidade e familiares dos
utentes; comemoração do dia mundial da dança; participação nos jogos olímpicos promovidos
por IPSS parceira; marchas populares; comemoração do dia dos avós, numa tarde animada pelo
convívio entre netos e avós; passeio anual à praia da Torreira; desfolhada; magusto e
comemoração do dia mundial da diabetes no Vougapark.
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São ainda desenvolvidas atividades fixas como; hidroginástica, bibliosénior, cinema e culinária.
Este ano, o CSPMG iniciou um projeto de parceria com a Escola Profissional de Aveiro,
participando do projeto Potecial positivo.
A equipa de recursos humanos do Centro de Dia é composta por 1 animadora sociocultural; 1
Técnica Atividades Livres, 1 ajudante de ação direta.
6.5 Estrutura Residencial Para Idosos
Esta resposta social abriu portas no início de junho de 2017. Com capacidade para 20 utentes,
acolhia a 31 de dezembro, 19 idosos, quase a funcionar no limite da sua capacidade. Assim, em
finais de dezembro, frequentavam esta resposta social 11 mulheres e 7 homens, como
passamos a descrever na tabela seguinte:
Quadro nº 12 - Representação dos Utentes de ERPI
Resposta Social - ERPI
género
Intervalo de
idades a
feminino masculino
<65
0
0
[65 - 69[
0
1
[70 - 74[
0
0
[75 - 79[
1
2
[80 - 84[
6
1
[85 - 90[
4
3
>90

0

0

De acordo com a tabela, ingressaram em ERPI um maior número de mulheres do que homens e
há uma predominância de pessoas com idades compreendidas entre os 80 e 84 anos, sendo a
média de idades 84 anos.
Ao longo de 2017, o número de saídas desta resposta social, foram 8, das quais 3 por óbito, 4
por desistência e 1 por mudança de instituição. Ingressaram nesta resposta, 26 pessoas.
Relativamente ao grau de dependência dos utentes, observou-se uma prevalência de utentes
considerados semi-autónomos.
Quanto às freguesias de residência dos utentes, os dados patentes no quadro infra, indicam-nos
que no ano de 2017, existia uma predominância de utentes oriundos da freguesia de Silva
Escura e Dornelas, seguido da freguesia Sever do Vouga.
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Quadro nº 13 - Utentes por Freguesias
Resposta Social – ERPI
Utentes por freguesia
Cedrim e Paradela
Sever do Vouga
Silva Escura e Dornelas
Couto de Esteves
Pessegueiro do Vouga
Rocas do Vouga
Macieira de Cambra
Oliveira de Frades
Ovar
Valemaior

nº
1
4
13
1
3
1
1
1
1
1

A resposta social ERPI, intervém especificamente: no apoio social; na satisfação das
necessidades básicas; disponibilização de equipas técnicas multidisciplinares, que proporcionam
apoio biopsicossocial e cuidados de saúde.
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7.ANÁLISE ECONÓMICA
Em 31/12/2017, os mapas financeiros do CSPMG, refletiam os seguintes valores:
7.1 Balanço
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7.2 Demonstração de Resultados

O valor final da taxa de inflação em 2017 foi de 1,4%, o valor mais elevado desde 2012, com
efeito, mais do dobro do registado em 2016 (0,6%).
Apesar desta conjuntura económica desfavorável vivida em 2017, o Centro Social Paroquial
Maria da Glória, conseguiu obter um Resultado Liquido (RL) menos desfavorável
comparativamente ao ano transato.
Assim em 2016, esta Instituição apresentava um R.L. na ordem dos –(85.691,02€), e em 2017,
os valores apurados foram –(19.919.41€) (variação percentual de 76,75%). Este resultado,
decorreu de uma variância positiva, relativamente às rubricas Vendas e Serviços Prestados
(89,09 %), Subsídios doações e legados á exploração (15,48%) e Trabalhos para a própria
entidade (13,49%).
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7.3 Proveitos e Ganhos | Custos e perdas
Quadro nº 14 – Análise comparativa Proveitos/Custos
Rubricas
Vendas e Serviços Prestados
Subsídios doações e legados á exploração
Trabalhos para própria entidade
Outros rendimentos e ganhos
Juros e rendimentos similares obtidos
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS
CMVMC
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Gastos/depreciações de reversão e de amortização
Outros gastos e perdas
Juros e gastos similares suportados
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS
7.4 Resultado por Atividades das Valências
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2017
278.256,30€
258.297,41€
2.368,22€
34.578,34€
1,02€
537.501,29€
66.419,61€
92.566,33€
340.530,33€
43.008,87€
6.391,58€
44.708,68€
593.705,40€

2016
147.154,15€
223.843,80€
2.086,73€
66.770,34€
0,23€
439.855,25€
45.823,67€
87.349,88€
286.218,30€
57.115,49€
14.120,85€
34.918,48€
525.546,67€

Relatório de Gestão 2017

8. DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL E AO ESTADO
O Centro Social e Paroquial Maria da Glória não tem qualquer dívida à segurança social
nem ao estado.

9. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O órgão social Direção propõe que o resultado líquido do exercício no valor – (19.919,41€)
tenha a seguinte aplicação:
- O resultado será transferido para a conta de resultados transitados.

10.FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação
das contas do exercício.

Silva Escura,16 de Abril de 2018

A Direção
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