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Mensagem da Direção
A Direção do Centro Social de Jazente, de acordo com as disposições estatutárias vigentes, enquanto
“instituição particular de solidariedade social”, na qual confluem ideias, projetos e sinergias, submete a V.
Exas, para apreciação, discussão e votação, o Relatório e Contas do exercício de 2021.
O presente documento tem como principal objetivo a demonstração das atividades durante o ano de
2021 a nível operacional e financeiro, delineado e aprovado no Programa de Ação e Orçamento para o ano
em análise. Todo este processo financeiro demonstra a contenção e rigor que mantivemos a nível das
despesas para que a sustentabilidade da instituição esteja assegurada.
O ano de 2021 ofereceu-nos uma nova realidade indesejada, e desconhecida de todos, que mudou a
nossa forma de vida, quer em termos da nossa vivência pessoal e familiar, quer na forma como trabalhamos
e nos socializamos. A pandemia Covid 19 teve impacto em toda a sociedade e o centro social não constitui
exceção.
Foi necessário a alteração ao modo de realização, e necessidade de atualizações constantes aos
serviços que se podiam desenvolver garantindo a segurança dos/das utentes e simultaneamente a das equipas
e de todos os que colaboram com a instituição na sua missão.
Esta situação foi superada, graças às medidas adotadas na prevenção e combate à pandemia, ao
empenho, dedicação e profissionalismo de todas as nossas trabalhadoras.
Foram adotados novos procedimentos em termos da gestão de pessoal, como:
- Planos de contingência em constante alteração e reforço na segurança (aquisição e doações de
equipamentos de higiene e proteção individual);
- Equipas em espelho
Este relatório descreve e caracteriza, de forma breve, o trabalho desenvolvido nesta instituição
durante o ano 2021 e adaptação do plano de atividades para este ano com o cancelamento de todos os
eventos planeados que contribuem para a sustentabilidade da instituição e criam ligações comunitárias entre
gerações e quebram o isolamento dos/das idosos.
Face ao que iremos expor seguidamente este relatório de contas apresenta um saldo negativo de
14202.82€, (catorze mil duzentos e dois euros e oitenta e dois cêntimos)
Após aprovação em assembleia Geral, os documentos contabilísticos serão submetidos na plataforma
eletrónica da Segurança Social criada para o efeito – OCIP, onde serão verificados, validados e visados pelo
Instituto da Segurança Social.
Posto isto, propomos e pedimos aos nossos associados o voto favorável para a aprovação do
Relatório de Atividades e Contas de 2021.
O sucesso e o futuro da Instituição depende de todos e de cada um de nós, é um trabalho com um
objetivo comum, os nossos utentes.
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Historial
O Centro Social de Jazente é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, procedendo ao registo definitivo dos seus estatutos
em 06/07/2000, registados e lavrados pela inscrição nº 09/03, fls 137 e verso no livro nº 9 das Associações
de Solidariedade Social.
A Instituição tem como objetivo principais fins de solidariedade social, promoção do bem-estar dos
seus associados, colaboradores, utentes e demais comunidade que de qualquer forma participem na
prossecução dos seus fins, ou deles sejam beneficiários, numa ótica de inovação, prestadora de serviços com
qualidade elevada, promovendo a proximidade com todos os envolvidos, com vista ao reconhecimento geral
e regional pelas boas práticas de solidariedade e qualidade dos serviços prestados.
Propõe-se a desenvolver como objetivos secundários a promoção cultural, desportiva e recreativa da
população das áreas envolventes.
Na prossecução dos seus objetivos a associação pautar-se-á pelos princípios e valores da ética,
solidariedade, bem-comum, responsabilidade, profissionalismo, trabalho em equipa, respeito e de qualidade.
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Monitorização do plano de atividades 2021
No plano de ação para 2021 foram contempladas as seguintes atividades para que o nosso objetivo e missão
fossem salvaguardados nomeadamente:
 Serviço de Apoio Domiciliário;
Na sequência da situação pandémica no ano 2021 registámos uma grande flutuação e adaptação constante na nossa
prestação de serviços.
Tivemos 10 admissões, e 11 saídas.
Saídas estas que se deveram:
• 4 Institucionalização em ERPI;
• 5 Por falecimento;
• 2 Por familiares tornarem-se cuidadores.

 Gabinete de Apoio de atendimento e Apoio Social à população;
Em 2021, realizamos cerca de 3 atendimentos de apoio social, onde prestamos as informações necessárias, assim
como ajudamos no preenchimento de requerimentos, e o seu encaminhamento.

 Colaboração com o Salão de Convívio da Junta de Freguesia;
O salão de convivo manteve se maioritariamente encerrado durante o ano de 2021. Privilegiámos essencialmente a
segurança dos nossos utentes, mantendo criteriosamente as condições, normas e regras de distanciamento, segurança,
e higienização. Durante o ano de 2021 mantivemos o número reduzido de participantes nas atividades.



Serviço de Refeição e Transporte Escolar;

Esta atividade é realizada no âmbito de um protocolo entre o Centro Social de Jazente e a Câmara Municipal
de Amarante. Numa perspetiva de rentabilizar recursos a Câmara Municipal anualmente propõe ao Centro
Social que este assegura um conjunto de serviços para colmatar as necessidades existentes.
Este protocolo é direcionado para os alunos que frequentam o Jardim de Infância de Fornos. Durante o ano
de 2020 frequentaram este estabelecimento 6 crianças efetivas, asseguramos 3 horas de prolongamento, a
distribuição e acompanhamento da refeição, limpeza do refeitório e transporte dos alunos.
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 Banco de Ajuda Técnicas e Mobiliário;

Desde a implementação deste serviço, foram diversas as ajudas técnicas que já conseguimos entregar a quem
solicitou os nossos serviços. As ajudas mais solicitadas são camas articuladas, cadeiras de rodas e
andarilhos, colchão anti escares.
O Centro Social neste momento e devido a oferendas por parte de familiares de utentes detém:
• 1 Cama articulada;
• 1 Colchão normal;
• 3 Cadeiras de rodas;
• 1 Andarilho, dois colchoes anti escares;
• 1 Cadeira de banho.
 Construção de um novo equipamento social;
Em Dezembro de 2020, foi submetida pela instituição, uma candidatura ao Pares 3.0, para a construção de um novo
edifício para o centro social.
Passado 1 ano, precisamente em Dezembro recebemos a intenção de indeferimento do nosso projeto, devido á falta de
dotação orçamental.
Mas como não é da nossa natureza desistir, em fevereiro de 2022, subtemos uma nova candidatura, mas agora ao novo
programa de recuperação e resiliência, PRR.

 Animação Comunitária:

Durante o ano de 2021, devido á pandemia não realizamos nenhuma atividade que estava prevista.

Associados
A Direção do Centro Social de Jazente tem procurado junto dos seus associados um maior apoio e
colaboração.
Alertando-os para a necessidade de um maior esforço e união da sua parte para que a instituição se fortaleça,
e para a regularização das cotas uma vez que a maioria dos associados não tem cotas em dia, o que também
debilita financeiramente a instituição.
No total a nível de associados a instituição tem 369 sócios.
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Relatório de Gestão
Da gestão corrente em 2021, apresenta-se um resultado negativo no montante de 14202.82€ (catorze
mil duzentos e dois euros e oitenta e dois cêntimos) elevado a resultados transitados.
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Relativamente ao ano de 2021, podemos verificar um aumento com as despesas recorrentes do
pessoal, uma vez que tivemos que proceder á contratação de mais uma colaboradora, exigência feita por
parte da segurança social para cumprirmos com o quadro de pessoal, e também pela passagem contratual
para tempo inteiro da Assistente Social, uma vez que até então, o contrato dela seria a tempo parcial.
Verificamos tambem que os combustiveis, e as matérias-primas são seguidamente os custos mais
elevados para a instituição.
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Em relação aos rendimentos, verificamos que a comparticipaçao pelo acordo de cooperação com o Instituto
de Segurança Social pelo serviço de apoio domiciliário para 10 utentes foi a nossa maior fonte de
rendimentos, seguido pelas mensalidades dos utentes.
Os nossos parceiros, Câmara Municipal de Amarante, atraves do protocolo escolar, e a Junta de Freguesia de
Jazente por todo o apoio prestado são tambem uma ajuda finaceira consideravel.
Os valores recebifos do IEFP são relacionados com o programa MAREES, assim como pelo prémio de
reconversao de um contrato de trabalho.

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”
Franzk Kafka

21/03/2022
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