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1. Introdução

O Relatório e Contas, apresentado pelo Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e
Recreativo de Miro, não pretende apenas servir para dar cumprimento a uma formalidade legal e
estatutária, daquilo que foi feito durante o ano de 2012, mas antes ser um instrumento de análise
qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, permitindo assim, em articulação com os
associados, avaliar o cumprimento de tarefas delineadas pela direcção.
Há muito que uma das nossas prioridades tem sido a de levar a todos os associados os eventos
organizados tentando, por essa via, aproximar a Instituição dos seus membros. Nesse sentido,
achamos que as Assembleias-gerais constituem um elo de ligação entre os órgãos sociais e os
associados.
A apresentação do presente relatório pretende contextualizar junto do associados, as actividades,
os eventos desenvolvidos, os progressos verificados e os resultados obtidos, projectando cada vez
mais o futuro desta Instituição.
O acto de prestar contas constitui a nobre função estatutária de divulgação dos resultados de um
exercício, merecendo a apreciação, interesse e votação dos elementos que dão vida à Instituição,
que são neste caso os nossos associados.
Para quem lidera com espírito de sacrifício, dedicação e no desempenho de uma causa na qual
acredita, prestar contas deixa de ser um dever e obrigação, para se transformar em oportunidade
de explicar aos interessados a forma como foram geridos os interesses do GSSDCR Miro
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2. Composição dos Corpos Sociais
MESA DA ASSEMBLEIA:
Presidente: Carlos Alberto Serra Moreira
Secretário: António Manuel Henriques Silva
Secretário: Abílio Henriques Oliveira
SUPLENTES:
Olga Maria Araújo Oliveira
Elisabete Maria Gonçalves Henriques
DIRECÇÃO
Presidente: Manuel Cunha Pinheiro Nogueira
Vice-presidente: Maria Gorete Oliveira Nogueira
Tesoureiro: Lauriano António Reis Henriques
1º Secretário: Dagoberto Henriques Silva Oliveira
2ª Secretária: Ana Filomena Fonseca Almeida
1º Vogal: Adriana Cordeiro Costa
2ª Vogal: Ana Rita São José Martins Bento
SUPLENTES
João Nuno da Cunha Martins Nogueira
Américo Silva Lopes
CONSELHO FISCAL
Presidente: Jaime Manuel Cunha da Silva
Secretário: Arménio Manuel Oliveira Nogueira
Vogal: Dinis Jorge Carvalho Bento Cunha
SUPLENTES
Carlos Aberto Serra Nogueira
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3. Recursos Humanos

Composição do quadro de pessoal:
















9 Auxiliares de Acção directa do Lar;
7 Auxiliares de Serviços Gerais;
4 Auxiliares de Acção directa de SAD;
1 Cozinheira;
3 Ajudantes de Cozinha;
1 Encarregada de Serviços Gerais;
2 Administrativas;
4 Motoristas
1 Diretora Técnica;
1 Assistente Social;
1 Animadora Sócio Educativa;
1 Médica;
2 Enfermeiros;
1 Educadora de Infância;
3 Ajudantes de Acção Educativa;

4. Caracterização da Instituição

Enquadramento da atividade da Instituição
A instituição continua dinamizada com 8 actividades:
 Quatro dessas actividades: (Lar, Centro dia, Creche e Serviço de Apoio Domiciliário) funcionam no
Complexo Social, estão ligadas à solidariedade social, são comparticipadas pela segurança social,
através de acordos de cooperação.
Desenvolve Actividades de Apoio Social à população da Freguesia de Friúmes, concelho de Penacova e
concelhos limítrofes, nas áreas da infância e da 3ª Idade.
Tem parceria com as famílias para tornar felizes e harmoniosas as vivências dos Idosos e Crianças, que
frequentam este equipamento Social.
Temos como objetivo principal a prestação de um Serviço de qualidade a todos os níveis, na assunção de
cada utente ser único e na convicção da excelência como compromisso.
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Queremos uma Instituição reconhecida como uma estrutura de referência nos cuidados a proporcionar à
população Infantil e Sénior; providenciando ao nosso público-alvo o melhor nível de qualidade de vida
possível. Cuidaremos de cada um com o respeito e dignidade que merecem, de forma individualizada.
Os valores da Instituição assentam em, inovação, responsabilidade social, humanismo, justiça,
comprometimento com a comunidade, honestidade, solidariedade, qualidade e prioridade aos mais
vulneráveis. No entanto, existem dois valores considerados fundamentais:
a) Cada utente é único: privilegiamos relações personalizadas, baseadas no conhecimento profundo
das necessidades de cada utente, que nos permita oferecer um serviço adequado, com respeito e
humanização.
b) Excelência como compromisso: superar as expectativas dos nossos utentes e respeitar os
compromissos que assumimos, oferecendo um serviço de excelência, sendo este um desafio diário
dos nossos colaboradores








Secção Desportiva, funciona com apoio do Município de Penacova, da carolice e da boa vontade de
alguns voluntários, dedica-se principalmente à actividade de Futsal, organizando e participando em
torneios particulares, e nos Campeonatos Distritais organizados pela Associação Futebol de
Coimbra, proporcionando a prática da modalidade a cerca de 80 praticantes, e funciona na sede
Social, os treinos e os jogos realizam-se no Pavilhão Municipal de Penacova, e no Polidesportivo de
Miro, às segundas; terças; quartas; quintas; sextas; sábados e domingos, pelo que aqui
apresentamos, pela actividade, quer em números de atletas na prática do futsal, quer espalhando o
nome de Miro pelos 4 cantos de Portugal, cada vez mais se torna imperioso a construção de um
Pavilhão para a prática desportiva.
Secção de transportes, funciona através de protocolos assinados com o Município de Penacova no
transporte de alunos entre a residência e a escola, entre a escola e a Piscina ou Pavilhão Municipal;
com a Junta de freguesia de Friúmes, no transporte de munícipes da Freguesia ao Centro de Saúde
de S. Pedro de Alva, com os Agrupamentos das escolas de Penacova e Vila Nova de Poiares nas
visitas de estudo dos alunos e professores, e ainda no apoio aos utentes do Complexo Social,
Secção Desportiva, Secção da Juventude e Complexo Turístico da serra da Atalhada.
Secção da juventude onde dinamizamos os campos de férias.
Secção do Empreendimento turístico onde temos em funcionamento um restaurante e moinhos
para alugar.
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5. Ações Desenvolvidas
Do ano de 2012, queremos destacar algumas realizações, que merecem ser registadas:
- Feira do Barqueiro
Foi um desafio para o nosso Grupo que pela primeira vez e em boa hora, organizou um evento em parceria
com o Rancho Típico de Miro “Os Barqueiros do Mondego”, onde, para além da tradicional mostra de
artesanato, foi um evento turístico/cultural.
No futuro, queremos que a Feira do Barqueiro, seja uma oportunidade de legitimação e de
reconhecimento social e artístico, além de divulgação e promoção dos produtos locais, queremos que seja
reconhecida como uma oportunidade de desenvolvimento, contribuindo, para o reforço da capacidade de
atracção da região, alargando o seu potencial turístico e reconhecido como uma oportunidade para o
desenvolvimento local.
- Venda de Natal
Pelo terceiro ano consecutivo, organizamos a venda de Natal, como forma de mostrarmos e vendermos
artigos confeccionados pelos nossos utentes durante o ano, além de podermos vender alguns artigos que
nos oferecem.

Queremos mais uma vez agradecer à gerência da Farmácia Alves Coimbra, por nos ter voltado a
disponibilizar o espaço nas suas antigas instalações, dentro da vila de Penacova.

- Presépio
Voltámos a fazer um presépio junto à entrada principal do Complexo Social, para participar no concurso
dos presépios aberto pelo Município de Penacova, do melhor presépio por freguesia, no ano 2011,
recebemos um prémio monetário de cem euros, e no de 2012, já tivemos conhecimento que voltámos a
ficar em primeiro lugar, ainda não recebemos, mas temos a garantia do recebimento de novo prémio de
igual valor.
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- Feira da Broa, dos Licores, das compotas e dos chás medicinais
Já vai na sétima edição a Feira da Broa, dos licores, das compotas e dos chás medicinais, um certame que já
está completamente consolidado na freguesia de Friúmes, atraindo todos os anos muitos visitantes de
vários pontos da região e não só.
Para além da divulgação destes produtos, produzidos na freguesia de Friúmes e no concelho de Penacova,
estiveram presentes artesãos de outras regiões do centro do país, não apenas ao nível de artefactos, mas
também dos tradicionais e apreciados produtos gastronómicos, visa promover o concelho de Penacova e
de potenciar a economia local.
Verificamos que de ano para ano o espaço na serra da Atalhada tem-se revelado pequeno para tanta
procura por parte de expositores, esperamos com ajuda do Município, e da Junta de Freguesia, o arranjo
do espaço envolvente, para corresponder aos pedidos já na próxima edição.
- Feira dos Produtos da época
Esta feira dos Produtos da época, surge como um meio de promoção da região e como forma de agitar e
beneficiar o tecido económico da freguesia de Friúmes. Num futuro próximo, a freguesia, tem que passar a
assentar a sua economia no turismo e nas pessoas que nos visitam.
Para tal, é preciso, que o Município dê à freguesia e neste caso à serra da Atalhada, o mínimo de
condições, para que, quem nos visite se sinta bem, criando ao mesmo tempo possibilidades de, com
alguma imaginação, melhorar o rendimento familiar, através do artesanato, da fabricação de doces, da
agricultura familiar e produção de mel, etc.
- Juventude
Hoje somos uma Instituição com larga experiência e tradição, dos cerca de 15 anos, na realização de
campos de férias, por altura do Natal, da Páscoa e nas férias do Verão.
A nossa qualidade, a inovação e evolução é o carimbo de reconhecimento do trabalho que temos
desenvolvido ao longo destes anos.
Já foram centenas de crianças e jovens que já passaram pelos nossos campos de férias partindo com as
mais diferentes, inesquecíveis e fantásticas experiências.
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Com excelentes instalações, a segurança e a qualidade são objectivos a cumprir diariamente por todos
aqueles que participam e trabalham nos nossos Campos de Férias.
Somos possuidores de um Alvará emitido pelo Instituto de Português da Juventude – IPJ, as instalações dos
campos de férias estão devidamente licenciadas e os nossos serviços oferecem todas as condições de
segurança aos jovens que participam nos nossos campos.

A nossa actividade visa cada vez mais, proporcionar às crianças e jovens um conjunto de diferentes
vivências, nos períodos de férias, através de múltiplas actividades, que contribuam positivamente para o
crescimento e consolidação dos seus conhecimentos, assim como para o despertar de novos talentos e
capacidades.
Com as actividades de carácter desportivo, cultural ou meramente recreativo, é nossa missão é
proporcionar uma óptima experiência a todos aqueles que usufruem dos nos nossos programas,
promovendo momentos de extraordinárias aventuras que se tornarão seguramente em boas e
inesquecíveis recordações.
- Desporto
Em 2012, continuamos com actividade na modalidade de Futsal, com os escalões de Traquinas, Benjamins,
Infantis, Iniciados, Juvenis e Seniores masculinos, honramos o nome de Miro, obtivemos excelentes
classificações, e conquistamos o título de Campeão Distrital de Iniciados.
Também continuamos com a prática da aeróbica, todas as sextas-feiras, depois das 19h, para os nossos
associados e simpatizantes, poderem usufruir desta modalidade.
Além destas realizações em 2012, tivemos ainda a concretização e avanço de outros projectos que
merecem ser destacados:
- Continuamos a distribuir gratuitamente com a periodicidade que achamos mais conveniente, das nossas
realizações, nos nossos placards e nos estabelecimentos comerciais do lugar de Miro.
- Dinamização de novas iniciativas :
- Realização do almoço de aniversário do Complexo Social
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- Realização de Jantar de Natal.
- Passeio à Quinta dos Lóridos.
- Passeios às praias
- Passeio à cidade de Coimbra
- Passeio a Aveiro.
- Baile de Carnaval.

6. Desempenho Económico
A atividade do ano teve algumas limitações devido à grave crise que estamos a atravessar, para
conseguirmos uma situação financeira equilibrada tivemos que controlar gastos e fazer um controlo
rigoroso. Na distribuição pelas várias valências, de Gastos e receitas comuns, é utilizado o cálculo pela
percentagem de Ocupação, tal como demostramos no quadro abaixo:
VALÊNCIAS

Nº MAXIMO UTENTES

PREVISÃO DE Nº UTENTES

LAR

44

29,93%

46

46,94%

SAD

40

27,21%

25

25,51%

CDIA

30

20,41%

15

15,31%

33

22,45%

12

12,24%

147

100,00%

98

100,00%

CRECHE
TOTAL

Queremos referir que os custos inerentes às nossas viaturas estão distribuidos pelas valências,
proporcionalmente aos km percorridos ao serviço de cada uma.
No quadro que apresentamos a seguir temos um resumo dos gastos e rendimentos que cada valência teve
no ano de 2012:
EMP
LAR

SAD

Rendimentos

584.271,26 €

121.814,40 €

€

Gastos

418.255,03 €

143.288,17 €

Resultado

C. DIA

CRECHE

DESPORTO

JUVENTU
DE

48.837,70
84.048,52 €

16.486,26 €

2.015,27 €

€

105.958,99 €

16.768,24 €

1.818,37 €

- 17.086,59 €

- 21.910,47 €

- 281,98 €

TRANSPORTE
S

167.476,21 €

TURISTICO

63.676,55 €

TOTAL

1.088.626,17 €

65.924,29

166.016,23 €

- 21.473,77 €
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139.120,17 €

28.356,04 €

81.853,30 €

- 18.176,75 €

972.986,56 €

115.639,61 €
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Do complexo social a valência que melhor resultado apresenta é o lar tem uma taxa de ocupação de 100%,
tem os 44 lugares de capacidade máxima ocupados daí o bom resultado que apresenta, já não se passa o
mesmo com as outras valências, a SAD tem um resultado negativo de 21.473.77, mas tinha capacidade
para 40 utentes e durante 2012 só teve 19 esteve 52.50% abaixo da sua capacidade máxima o centro de
dia pode ter 30 utentes no entanto teve só 15, falta ocupar 50% das vagas disponíveis, apresenta um
resultado negativo de 17.086,59 €. A creche apresenta um resultado líquido negativo de 21.910,59 €, mas
em 2012 só teve 12 crianças tem uma capacidade para 33, falta ocupar 63,64 %. Neste ponto e para
justificar os valores negativos referimos que o complexo está localizado numa zona em que a população
apresenta baixos rendimentos, logo quando são feitos os cálculos da mensalidade a pagar pelo utente, dá
valores baixos, no entanto a segurança social faz comparticipação de todos por igual.
Relativamente ao desporto, o ano de 2012 fechou com um resultado negativo de 281,98€, a valência
juventude apresenta um resultado positivo de 196,90€.
Quanto aos Transportes, em 2012 apresenta um resultado positivo de 28.356,04.
Por Ultimo temos o complexo Turístico da Serra da Atalhada, volta a apresentar um resultado negativo de
28.356,04 €, apesar de um controle de custos mais rigoroso, não conseguimos melhorar os resultados o
contexto económico e financeiro não foi favorável ao crescimento desta atividade, pelo contrário
diminuímos a facturação em 32,79%.

7. Desempenho Financeiro
O ano de 2012 foi um ano economicamente difícil mas a gestão prudente, tem pauteado o nosso dia a dia
e permite-nos ter um equilíbrio financeiro para fazer face aos nossos compromissos. No ano de 2012
conseguimos uma diminuição do nosso passivo num total de 49.758,68 €, esta redução centra-se numa
diminuição do passivo a longo prazo que é constituído por dívidas a sócios e empréstimos bancário.
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Dividas a terceiros

Contas

2011

Miro

2012

Variação

Fornecedores c/ corrente

2211

84.005,36

105.800,25

21.794,89

Fornecedores Imobilizado

2711

32.942,69

14.220,85

-18.721,84

(23+278)

25.409,04

33.241,55

7.832,51

Empréstimos Bancários

25111

479.166,68

437.500,04

-41.666,64

Empréstimos Sócios

2581

21.304,37

2.306,77

-18.997,60

642.828,14

593.069,46

-49.758,68

Credores Diversos

Total

3360-073 Friúmes

Em 2012 a Instituição apresenta um resultado liquido positivo de 115.639,61€, temos que referir que este
resultado está influenciado pelo valor de ( 55.872,00€) mais valias geradas pela valorização, ao justo valor,
das viaturas que serviram como entrada de capital na empresa “GSSDCR Transportes Passageiros, Lda”.

Evolução de Rácios de Desempenho
Económico

Resultado Liquido
140 000,00

0,7
0,61

115 639,61 €

120 000,00

0,6

100 000,00

0,5

80 000,00

0,4
Solvabilidade

0,29

60 000,00

Autonomia financeira

0,3

47 688,95 €

0,24
Liquidez geral

40 000,00

0,2

0,18

0,18
0,12

20 000,00

0,11

0,1

0,1

10 866,01 €

0,01

0,00

0
2010

2010

2011

2010

2012

2012

Pelos rácios apresentados em 2012, verificamos que a instituição consegue ter liquidez para dar
cumprimento à exigibilidade do passivo a curto prazo, a sua liquidez continua dentro dos parâmetros
desejáveis. A autonomia financeira de 2012, apresenta uma melhoria relativamente ao ano anterior.
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8. Investimento
Em 2012 a Instituição investiu 42.822,96€ em bens do ativo tangíveis, e fez um investimento financeiro de
123.750,00€ ficando com uma participação de capital de 99% na empresa GSSDCR TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS, LDA, este valor foi realizado com entrada em espécie, retirámos ao nosso imobilizado com
valorização pelo justo valor, três autocarros e uma viatura ligeira,.
De referir que no investimento em equipamento de transporte se encontra uma viatura que foi financiada
pela “ADELO”, através do Projeto Social de Inserção, o qual se encontra em desenvolvimento.
Descrição

Valores

Investimentos Financeiros

123.750,00 €

Ativos Intangiveis
Software

2.729,62 €

Ativos Tangiveis :
Edifícios Outras Construções
Equipamento básico

- €
1.869,98 €

Equipamento de Transporte

33.950,00 €

Equipamento administrativo

4.273,36 €

Total

42.822,96 €

9. Dividas à Autoridade Tributária e ao Centro Regional de Segurança Social
A Instituição não tem em mora qualquer dívida à Autoridade Tributaria, nem ao Centro Regional de
Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

10. Proposta de Aplicação de Resultados
A direcção

propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2012, positivo de 115.639,61€, seja transferido

para a conta de Resultados Transitados, e que o valor de 342.592,98€, registado na conta de resultados
transitados seja integrado na conta do fundo social da Instituição.
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