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1. Introdução 

 

Dando cumprimento às disposições legais e ao vertido na alínea b), do artigo 30º, dos 

Estatutos da Associação Popular de Sobral de Monte Agraço (APSMA), é elaborado o 

presente relatório de atividades e contas, referentes ao exercício de 2016, para 

apreciação e votação da Assembleia Geral. 

A Associação Popular de Sobral de Monte Agraço é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), com estatutos aprovados em 18 de novembro de 1976, 

revistos e adaptados ao novo regime jurídico das IPSS, em Assembleia Geral realizada a 

12 novembro de 2015. 

 A APSMA, de acordo com o preconizado no artigo 2.º dos estatutos que regem a 

Instituição, tem como objetivos contribuir para o desenvolvimento social do concelho 

de Sobral de Monte Agraço, coadjuvando os serviços públicos competentes e outras 

instituições ou entidades, num espírito de interajuda, de solidariedade e de cooperação, 

desenvolvendo a sua atividade principal no apoio à infância e juventude, 

designadamente através das respostas sociais de Creche, Pré-escolar e Centro de 

Atividades de Tempos Livres.  

 O presente relatório tem como principal objetivo proceder a um balanço, sintético, das 

atividades realizadas no ano civil de 2016.  

Importa referir que a difícil conjuntura social e económica que o país experimentou nos 

últimos anos resultou numa diminuição dos rendimentos das famílias e, 

consequentemente, em impactos significativos na vida interna da Instituição. 

Decorrente deste cenário de profunda crise, registou-se, nos últimos exercícios 

económicos, uma consistente e séria diminuição de receita proveniente das 

comparticipações familiares, verificando-se uma prevalência de mensalidades com 

valores baixos. E embora o valor das mensalidades tenha baixado, tal não foi 

acompanhado por uma maior comparticipação da Segurança Social, cujas transferências 

se têm mantido praticamente inalteradas. 

Para o regular funcionamento da Instituição, apesar de todo o esforço de contenção, 

racionalização e otimização de recursos, com vista a garantir o funcionamento de 

qualidade que lhe é reconhecido, a APSMA continua a assumir elevados encargos com 

a aquisição de serviços e bens, aos quais está inerente o progressivo aumento do “custo 

de vida”, ao qual, à semelhança de grande parte das famílias, a APSMA não está alheia. 
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Salienta-se ainda o facto de o acordo de cooperação, no que diz respeito à resposta 

social da creche, estar subdotado, uma vez que existem vagas superiores ao número 

máximo de utentes comparticipados/as. Contudo, a Instituição tem optado por calcular 

a comparticipação familiar, para estes/as utentes, seguindo as regras e fórmulas em 

vigor para as vagas com acordo de cooperação.  

Verifica-se, assim, conforme o descrito acima, um cenário duplamente negativo e 

penalizador. Na confluência destas duas realidades, está o trabalho da Associação 

Popular de Sobral de Monte Agraço que, em 2016, realizou uma gestão que 

necessariamente tomou em consideração este cenário.  

Apesar das dificuldades, não se abdicou de realizar alguns investimentos que se 

impunham e que, após cuidada avaliação, foram considerados essenciais para garantir 

um serviço de qualidade.  

2. Composição dos Órgãos Sociais 

 

 

Assembleia Geral 

Presidente António Maria Borges Júnior 

1.º Secretário Pedro Manuel Ferreira de Lima 

2.º Secretário Paulo Jorge Martinho Paulino 

Direção 

Presidente Luís Miguel Henriques Soares 

Vice-Presidente Maria Adelaide Assis Nascimento Ferreira Viçoso 

Secretário Maria Emília Corrêa da Silva 

Tesoureiro Manuel Piedade Rodrigues 

Vogal Cláudia Sofia da Cruz Simões  

Suplentes 

António Fernando Dias Cecílio 

Vítor Manuel Brás Marques Jerónimo 

Fernando Manuel Vieira Lima Tomás 

Marco António Lourenço Lopes 

António Luís Noruegas Martins 

Conselho Fiscal 

Presidente Armando José Caroço Custódio 

1.º Vogal Paula Cristina Batista Peres 

2.º Vogal Francisco José Tiago dos Santos 

Suplentes 
Ilda Maria Machado Alves 

Fernando José Matos Gregório 
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3. Respostas Sociais 

 

Durante o ano de 2016 a APSMA proporcionou a oferta das seguintes Respostas Sociais: 

                                         

Salienta-se que, no decurso do ano de 2016, no que diz respeito à resposta social de 

Creche, tendo em conta a lista de espera e indo ao encontro das necessidades das 

famílias, verificou-se a necessidade de entrar em funcionamento mais uma sala de 

berçário, na qual, até ao final do letivo, foram integradas 10 crianças, ou seja, o limite 

da capacidade para esta sala. 

De referir que a Instituição não recebe qualquer comparticipação da Segurança Social 

por estas vagas, uma vez que o acordo de cooperação não cobre a capacidade de todas 

as salas de Creche.  

Contudo, como já foi referido, atendendo aos princípios de equidade que pautam a ação 

da Instituição, o cálculo das mensalidades para a frequência destas vagas, “extra-

acordo”, ocorreram segundo os mesmos critérios que as vagas comparticipadas.  

A par das respostas sociais em funcionamento na Instituição, a APSMA presta ainda 

apoio às salas da Educação Pré-Escolar do ensino público no concelho de Sobral de 

Monte Agraço, dinamizando as Atividades de Animação e Apoio à Família, na EB/JI de 

Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino, bem como na EB1/JI de Sapataria. 

4. Evolução da atividade 

 

A Associação Popular de Sobral de Monte Agraço tem como rendimentos as 

mensalidades pagas pelas famílias, as transferências resultantes da execução do acordo 

de cooperação estabelecido com a Segurança Social e o serviço prestado no âmbito das 

Atividades de Animação e Apoio à Família ao Município de Sobral de Monte Agraço.  

Para além dos valores resultantes das atividades supra, não dispõe a Instituição de 

quaisquer outros rendimentos.  

Respostas Sociais 

Creche Pré-Escolar CATL
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No quadro seguinte, apresenta-se a ocupação das várias respostas socias: 

 Janeiro - 2016  Dezembro - 2016 

Creche 70 77 

Pré-Escolar 93 93 

CATL 113 121 

 

A evolução das receitas resultantes da prestação de serviços, nomeadamente, as 

mensalidades pagas pela frequência das respostas sociais, são apresentadas no gráfico 

seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. – Evolução da receita. 

A estrutura de rendimentos apresenta a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. – Estrutura de gastos (%). 
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No que diz respeito aos gastos, durante o ano de 2016, os mesmos decorreram 

conforme o descrito no seguinte gráfico (3), apresentando-se o gráfico (4), para uma 

melhor análise comparativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico 3. – Estrutura de gastos (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. – Estrutura de gastos (2015). 

 

Percentualmente, relativamente ao ano de 2016: 
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Gráfico 5 – Estrutura de gastos (%). 

5. Recursos Humanos 

O número de trabalhadores/as ao serviço da Associação Popular de Sobral de Monte 

Agraço, manteve-se, em 2016, praticamente inalterado relativamente a 2015, tendo-se 

verificado um ligeiro acréscimo, atendendo às reais necessidades verificadas no início 

do ano letivo 2016/2017. 

Neste contexto, o reforço prende-se, essencialmente, com a adequação do pessoal às 

necessidades das famílias, situação que motivou a abertura de mais uma sala de 

berçário, bem como o conjunto significativo de atividades disponibilizadas às/aos 

utentes, designadamente, natação e as várias atividades extra curriculares, e ainda o 

enquadramento de diversas crianças cujas necessidades particulares e específicas 

carecem de um acompanhamento mais individualizado. 

A 31 de dezembro de 2016 estavam ao serviço 50 funcionárias/os e três elementos no 

âmbito da medida Contrato de Emprego e Inserção (CEI) do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. Salienta-se que um destes contratos estava enquadrado através 

de uma medida específica para portadores de deficiência. 

Sublinha-se que durante o ano de 2016 não foi aprovada qualquer candidatura no 

âmbito destas medidas (ou seja, as pessoas enquadradas através dos CEI e CEI 

Deficiência resultaram de candidaturas aprovadas em 2015). 

Mantendo a seu papel de entidade que se relaciona com a comunidade, e contribuindo 

para a criação de oportunidades e de experiências, a Instituição responde com 

regularidade e sempre que os meios de acompanhamento o permitem, a pedidos de 

estágio em diferentes áreas. 
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De referir ainda que, durante o ano de 2016, a Instituição foi entidade de acolhimento 

de duas estagiárias. No âmbito do voluntariado, a instituição agradece a disponibilidade 

de vários/as voluntários/as que se disponibilizaram para colaborar e participar nas 

nossas tarefas diárias, quer em período letivo, como em época não letiva. 

6. Atividades realizadas 

Na sequência de uma visita de acompanhamento da Segurança Social e do respetivo relatório, 

em 2016 foi constituído um grupo de trabalho para proceder à revisão do Regulamento Interno, 

bem como dos Regulamentos Internos de cada uma das nossas respostas sociais.  

No que concerne a investimentos efetuados durante o ano de 2016, para além das regulares 

intervenções de manutenção, pelas melhorias introduzidas e/ou pelo impacto financeiro que 

assumiram, destaca-se: 

        A instalação do sistema de videovigilância que, em linha com outras medidas, 

designadamente a entrada com recurso a um cartão magnético, visou reforçar a 

segurança global das nossas instalações; 

         A alteração do equipamento e do sistema de impressão/ digitalização, que foi alvo de 

um novo contrato; 

        O apetrechamento de algumas salas de atividade com aquisição/substituição de 

mobiliário e materiais didáticos; 

        A aquisição de televisão e computador para uma das salas de CATL. 

Importa dar conta de que, na sequência da aquisição da viatura tipologia Minibus, e tendo esta 

viatura apresentado sistemáticas anomalias mecânicas, se desenvolveram todos os esforços 

junto da concessionária para acionar a garantia da mesma. Todavia, a ausência de resposta que 

defendesse os legítimos interesses da Instituição motivou a interposição de um processo judicial 

com vista a acionar a garantia por esta via. 

Na vertente educativa, 2015/2016, foi o último ano da vigência do Projeto Educativo: “Sobral… 

Um Património Cultural - Descobrir, Vivenciar e Aprender”, em vigor desde 2013. Este 

documento pedagógico e orientador da atividade educativa da Instituição entre 2013-2016 foi 

objeto de um processo de avaliação rigoroso. As conclusões que resultaram desse processo 

avaliativo foram basilares para elaboração de novo Projeto Educativo que apresenta um 

enfoque numa nova temática. 

Assim, o novo projeto educativo, que tem como horizonte temporal o triénio 2016/2019, 

desenvolverá o tema: “Viajar pelas histórias à procura de grandes Vitórias!!”, tendo como 

objetivo promover a linguagem, a tradição oral e o património literário.  

A metodologia definida e considerando os diferentes géneros literários, abordará as lendas no 

ano letivo de 2016/2017, no ano letivo seguinte (2017/2018) centrar-se-á nas fábulas e, 

finalmente, em 2018/2019 os contos tradicionais serão os protagonistas. 
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De ressalvar que este novo projeto educativo, à semelhança dos anteriores, valoriza uma forte 

interação com a comunidade e com o meio envolvente. 

O carácter orientador do projeto educativo e as linhas de ação que contempla são, em cada ano 

letivo, norteadores dos projetos curriculares de cada grupo e para cada uma das respostas 

sociais da Instituição.  

Durante o ano de 2016, na vertente organizacional e funcional, deu-se continuidade - sempre 

que possível - ao trabalho de criação, adaptação e aplicação de instrumentos de trabalho, 

adequados às reais necessidades das respostas sociais que disponibilizamos de acordo com o 

previsto nas orientações vigentes. 

Relativamente ao ano de 2016, destaca-se ainda: 

        Introdução da atividade de extracurricular de karaté na resposta de Pré-Escolar; 

        Consolidação da atividade de Adaptação ao Meio Aquático para o Pré-Escolar - na 

componente letiva, com deslocações das crianças do Pré-Escolar à piscina municipal, 

com frequência quinzenal; 

        Deu-se sequência à dinamização das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na 

Educação Pré-Escolar, de Inglês, Ginástica, Música; 

        Consolidação da Atividade Lúdico-Pedagógica de Música na Resposta Social de Creche; 

         Realização de diversas atividades que visaram o reforço do envolvimento das famílias 

nos processos de ensino/aprendizagem das suas crianças; 

         Continuação do projeto “Escola de Pais”, que contou com a participação de oradores/as 

convidados/as; 

         Comemoração de dias temáticos; 

         Dinamização de visitas de estudo para todas as respostas sociais; 

         Realização da “Festa de Final de Ano”; 

         Promoção do programa “Colónia de Férias”- na semana de 20 de junho a 1 de julho para 

as crianças da Educação Pré-Escolar; 

         Dinamização de atividades culturais, desportivas e lúdicas para a Resposta Social do 

CATL nas férias letivas; 

         Participação no projeto solidário da instituição Mundos de Vida “Dia do Pijama” – 20 de 

novembro; 

         Realização da “Festa de Natal” - dia 17 de Dezembro; 

Relativamente ao trabalho de parceria com outras entidades do concelho, durante o ano de 

2016, a APSMA:  

 Participou na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sobral de Monte Agraço, 

integrando a Comissão Restrita; 

 Integrou o Conselho Local de Ação Social da Rede Social de Sobral de Monte Agraço;   

 Integrou a equipa do Rendimento Social de Inserção de Sobral de Monte Agraço; 

 Participou em diversas sessões de abertas no âmbito da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Sobral de Monte Agraço; 
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 Deu-se continuidade ao acordo com o Município de Sobral de Monte Agraço para a 

prestação do serviço das Atividades de Animação e Apoio à Família, na Educação Pré-

Escolar dos Jardins de Infância da rede escolar pública; 

 Participou no “Desfile de Carnaval”; 

 Participou nas comemorações do “25 de Abril” em parceria com outras entidades. Uma 
das atividades inscritas neste programa comemorativo é o Concurso de Expressão 
Plástica do 25 de abril - Pré-escolar, promovido pelo Município de Sobral de Monte 
Agraço. Em 2016, e uma vez mais, todas as salas do Pré-Escolar participaram no 
concurso e, consequentemente na exposição, tendo, à semelhança de anos anteriores, 
obtido classificações assinaláveis e ocupado os lugares cimeiros, dignificando a 
Instituição e o trabalho desenvolvido no contexto de sala. Desta feita, na edição de  
2016, a Sala Verde foi vencedora do 1.º prémio tendo sido contemplada uma visita à 
Quinta Pedagógica dos Olivais. 

 Colaborou nas Festas da Vila “Festas e Feiras de Verão de Sobral de Monte Agraço”. 

Ao nível comunicacional, durante o ano de 2016, procurou-se dar visibilidade à 
Instituição, bem como aos serviços prestados. Assim, foi incrementada a divulgação do 
site institucional, com atualização de notícias/informação e comunicados de interesse 
relevante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

   

 Figura 1. - Site da Associação Popular de Sobral de Monte Agraço www.associacaopopularsobral.pt. 

 

http://www.associacaopopularsobral.pt/
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A 18 de novembro de 2016, a instituição completou 40 anos de existência. Este dia foi celebrado 

com uma iniciativa simbólica, que consistiu num lanche e que reuniu os membros dos órgãos 

sociais, funcionárias e crianças. 

 

Figura 2. – Comemoração do 40.º Aniversário da Instituição. 

 
Na vertente da educação ambiental, tanto no ano letivo 2015/2016, como em 2016/2017 a 

Instituição integrou o concurso do Programa Ecovalor, que é promovido pela ValorSul (entidade 

gestora dos resíduos para o concelho de Sobral de Monte Agraço). O Programa Ecovalor é um 

programa de educação e sensibilização ambiental dirigido em exclusivo à comunidade escolar 

sobre o tema dos resíduos urbanos, em parceria com os municípios. 

 

Conclusão 

Relativamente ao ano de 2016, a Associação Popular de Sobral de Monte Agraço, 

apresenta um resultado líquido do exercício, positivo, num montante de €15.547,82. 

Este relatório, com uma componente eminentemente técnica, reflete os números 

contabilísticos da atividade desenvolvida durante um ano. Contudo, ao avaliarmos o 

impacto que essa mesma atividade representa na vida das famílias que escolheram a 

Associação Popular para integrarem as suas crianças, temos a perfeita noção de que a 

nossa atividade nunca poderá ser quantificada em números expressos através de 

operações contabilísticas. 

A atividade da Instituição resulta do empenho, dedicação, entrega e profissionalismo de 

todas as trabalhadoras/es, voluntários e voluntárias que merecem ter um 

reconhecimento expresso neste documento. 

A Direção mantém a sua determinação em continuar a estabelecer objetivos de 

melhoria contínua para as famílias e para as crianças, que são a razão da sua existência, 

socorrendo-se de todos os contributos que concorram para esse desígnio. Mantém, 

como até aqui, a preocupação de respeitar todos os seus compromissos, tanto com 

os/as utentes e as suas famílias, como para com os/as trabalhadores/as, entidades 

financiadoras, fornecedores e comunidade. 
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As Contas de Gerência do exercício, elaboradas pela técnica oficial de contas Deoltilde 

Araújo, estão explanadas nos respetivos mapas que, seguidamente, se apresentam 

sendo acompanhadas pelo competente parecer do Conselho Fiscal. 

 

A Direção 

 

7. Anexos 

 

1. - Demonstração de Resultados 

2. - Balanço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 


