
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017 

VALÊNCIAS APOIO DOMOCILIÁRIO E CENTRO CONVÍVIO 

 

Atividades implementadas na área do Apoio Social: 

Iniciámos o ano de 2017 a apoiar 32 pessoas através do Serviço de Apoio Domiciliário. No decorrer do ano 

deram entrada nesta valência treze novos utentes, cinco pessoas da cidade de Cantanhede e oito de 

Arrôtas e Pocariça. Importa salientar que um dos novos utentes já frequentava o Centro de Convívio, tendo 

sido efetuada a transferência de valência. 

Terminámos o ano a apoiar 26 pessoas nesta resposta. As baixas deveram-se a: 

- Quatro pessoas faleceram; 

- Seis utentes passaram a frequentar centros de dia; 

- Três utentes foram para lar; 

- Relativamente a duas utentes, os familiares optaram por contratar funcionárias a tempo inteiro, 

dispensando o SAD. 

- Duas pessoas solicitaram o apoio durante um período de convalescença. Assim que se sentiram melhor 

suspenderam o apoio; 

- Uma utente cancelou o apoio por passar a ter apoio familiar; 

- Um utente esteve inserido em Cuidados Continuados de longa duração, passando, posteriormente para 

centro de dia.  

Relativamente ao quadro apresentado, o serviço de “Animação/Socialização” consiste na frequência do 

Centro de Convívio e participação nas atividades desenvolvidas pelos utentes do SAD.  

Quando solicitado, são prestados aos utentes outros serviços, tais como, aquisição de bens, marcação de 

consultas, levantamento de reformas, etc.  

No final do ano de 2017 o Centro de Convívio contava com uma frequência de dezassete utentes, de 

ambas as respostas.  

Com o objetivo de romper com o isolamento social, a ACAP procura desenvolver atividades dirigidas aos 

seus utentes, incentivando a sua participação. Salientamos os pequenos passeios ao parque de lazer da 

comunidade, a realização de trabalhos manuais, exercício físico, visualização de filmes, entre outros. 

Com a chegada do tempo mais ameno realizámos alguns passeios à Praia de Mira, assim como um almoço 

no parque de lazer do Montinho, onde passámos uma tarde agradável com os utentes de ambas as 

valências, colaboradoras e alguns elementos dos órgãos sociais. 

Fomos novamente convidados para assistir ao Folk Solidário, atividade desenvolvida pelo Folk Cantanhede, 

dirigida aos utentes seniores das IPSS’s do concelho. Para o efeito contámos com a cedência da carrinha da 

União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça para podermos transportar todas as pessoas que 

mostraram interesse em participar. 



Em setembro realizámos um passeio ao Santuário de Fátima, onde foi dada a possibilidade aos nossos 

utentes de convidarem um familiar ou amigo para os acompanhar. Foi uma iniciativa que agradou a todos 

e que permitiu o convívio dos utentes da ACAP com pessoas da comunidade. 

O S. Martinho foi festejado com muitas castanhas, bolos e jeropiga no Centro de Convívio, que contou 

também com a presença de utentes do Serviço de Apoio Domiciliário. 

Mais uma vez a Câmara Municipal desenvolveu o projeto Philarmonia. Este consiste na atuação de dois 

músicos que cantam e tocam músicas tradicionais portuguesas, incentivando a participação do público. 

Esta atividade é sempre bem aceite e participada pelos nossos utentes. 

Terminámos o ano com o habitual Almoço de Natal onde utentes, colaboradoras, Corpos Sociais, a Sra. 

Presidente da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça e o Sr. Vereador da Câmara Municipal Dr. 

Adérito Machado puderam confraternizar. 

 

No final do ano 2017 apoiávamos 26 pessoas em SAD, distribuídas da seguinte forma: 
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Outras actividades realizadas em 2017 

 

CENTRO SOCIAL 
Durante o ano de 2017 a construção do Centro Social Deus mais uns passos. No final da primeira fase orçamentada, 

confrontámo-nos com a necessidade de realizar alguns ajustes ao projeto inicial, nomeadamente no sentido de 

potenciar um melhor aproveitamento do espaço inicialmente destinado a cave. Assim, depois de ouvida Assembleia 

e todos os Órgãos Socias, foi   realizada uma alteração do projeto, contemplando abertura de janelas no piso inferior 

e ampliação do espaço destinado aos sanitários. Com estas alterações pretendeu-se dar maior polivalência ao 

espaço inicialmente previsto para garagens. As alterações ao projeto já foram aprovadas.  

No final de 2017 a primeira fase da obra foi concluída, ou seja, foram concluídos os trabalhos de alvenaria e colocado 

o telhado. 

Este ano foram pagos mais 42 944,22€ mais Iva. No total, foram investidos na obra em curso cerca de 160 000 euros 

nos anos 2016 e 2017. 

 

QUOTAS 
Neste ano de 2016 dinamizamos a cobrança de quotas, o que nos levou a atingir um valor superior ao dos anos 

anteriores atingindo uma cobrança de 1.980,00€. 

 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
Organizamos vários eventos na comunidade tendo como objectivo principal a angariação de fundos para a 

construção do Centro Social. 

 

Demos continuidade á realização do “MERCADINHO SOLIDÁRIO” tendo realizando 4 durante o ano de 2017, tendo 

obtido um rendimento de 3320, 00€. Todos os bens transacionados nestes mercadinhos resultam de donativos de 

muitas pessoas, nomeadamente bens agrícolas, bolos, bricolage, entre outros.  

 

Mais uma vez aproveitámos a oportunidade de exploração da tasquinha na EXPOFACIC e, com muito trabalho, mas 

com a colaboração de muitas pessoas obtivemos um lucro 10.565,33€.  A participação neste evento, só foi possível 

com a colaboração gratuita de muitos amigos da associação.  Para além da equipe que permite o funcionamento dos 

jantares, que envolve cerca de 16 pessoas diariamente, este ano contámos também com vários jovens que 

colaboraram nos horários mais tardios. 

 

No dia 4 de Março realizámos uma “Noite de fados solidária”, com a participação graciosa da artista Maria Lavale. 

Esta artista assumiu ainda todos os custos inerentes ao espetáculo, nomeadamente dos músicos. Este espetáculo 

rendeu 1736.50 €.  

 

Dois casais que residem nos Estado Unidos, Adérito Matias e Dores Leitão e Adosinda Neto e José Neto, organizaram 

um jantar solidário em New York, em benefício da nossa instituição. Deste evento fizeram-nos chegar 21 773,74 €. 

Em donativos diversos obtivemos 2588,32€. 

 

Também neste ano vimos transferidos para a nossa conta o valor de 2.349.99€, inerente à solidariedade dos amigos 

da nossa Associação, que doaram o 0,5%na declaração do IRS. 

 



Expressamos o nosso reconhecimento a todas as pessoas que se têm esforçado nas múltiplas atividades de 

angariação de fundos, com donativos monetários, bens de consumo, bens para o mercadinho, trabalho voluntário, 

entre as muitas outras formas de colaboração. Também sem a colaboração de múltiplas entidades, como a Câmara 

Municipal, A União de Freguesias Cantanhede Pocariça, Associação Musical da Pocariça, Rancho Regional dos 

esticadinhos, Associação Humanitária dos Bombeiros de Cantanhede, que cederam materiais, espaços para a 

realização dos referidos eventos, todas as atividades seriam mais dificilmente concretizadas. 

 

Um agradecimento muito particular aos dois casais de emigrantes já referidos e à D. Maria Lavale. 

 

  

A DIRECÇÃO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


