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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

 
Estimados associados, 

 

O ano de 2020 iniciou para esta Associação dentro daquilo que estava programado, mas 

a meados de março confrontamo-nos com uma nova realidade, a COVID-19. A pandemia 

causada pelo novo coronavírus obrigou-nos a dar respostas imediatas, algumas vezes mesmo 

sem termos orientações superiores. Porém, a grande preocupação desta Direção foi sempre a 

de acautelar, acima de tudo, a saúde de todos os nossos utentes e dos nossos colaboradores 

sem nunca deixar de prestar os serviços essenciais, uma vez que muitos dependiam desses 

mesmos serviços. Para tal, foram sempre tomadas todas as medidas necessárias, seguindo as 

normas da DGS e recomendações da Segurança Social, nomeadamente, definição cuidadosa 

do Plano de Contingência, que foi sendo atualizado, e aquisição de todos os equipamentos 

necessários e indispensáveis para a proteção de todos os intervenientes na atividade diária 

desta Associação.  

Foi um ano muito difícil, não só pelas incertezas como também pelas angústias sentidas 

da parte dos colaboradores e dos utentes. No entanto, é de realçar a responsabilidade, o 

empenho e o profissionalismo de todos funcionários, pois, também desse modo, as medidas 

implementadas por esta Direção tiverem sucesso. Podemos constatar que, até ao momento, 

não existiram casos de contágio, pela COVID-19, entre eles e os nossos utentes, e vice-versa. 

Quase todas as atividades culturais e desportivas planeadas tiveram de ser canceladas, mas 

houve sempre a capacidade de resiliência da parte de todos aqueles que com elas estavam 

relacionados. 

Quero ainda realçar que, a 14 de dezembro de 2020, foi endereçada à Associação 

Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo a notificação da decisão de 

aprovação da nossa candidatura à comparticipação financeira para a criação de uma CRECHE 

(entretanto já foi assinado o contrato de comparticipação financeira). Por isso, estamos cada 

vez mais próximos da concretização de um novo projeto desta Associação, que beneficiará 

certamente Vila Boa do Bispo e será uma mais-valia enquanto resposta social necessária ao 

Concelho do Marco de Canaveses. Além disso, enaltece-se o empenhamento e colaboração das 

autarquias, nomeadamente o presidente da junta de Vila Boa do Bispo, Dr. Miguel Carneiro e da 

Presidente da Câmara, Drª Cristina Vieira. 

A Direção da Associação esteve e continuará a estar atenta ao evoluir da pandemia e às 

questões que sejam do interesse para melhor servir esta Associação.  

 

Um abraço amigo e solidário, 

Rui Teixeira   
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INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do artigo 30.º dos Estatutos da 

Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo – IPSS, a Direção 

submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório de Atividade e Contas 

do exercício de 2020, documento este que, em conformidade com o disposto na alínea b) do 

n.º1 do artigo 39º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.  

  

O presente documento consiste no Relatório de Atividades e Contas do exercício de 

2020 da Associação Cultural e Desportiva da Casa da Povo de Vila Boa do Bispo – IPSS (ACD 

CPVBB).   

 

O documento subdivide-se em duas partes:  

 

 Operacional - relata as atividades desenvolvidas na ACD CPVBB durante o ano de 2020.  

 Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por 

lei, acompanhada de notas explicativas de forma a auxiliar e simplificar a interpretação 

do documento.   

 

 

Num ano fortemente marcado pela pandemia da COVID-19, foi necessário adequar o 

funcionamento de todos os departamentos da Associação às restrições impostas pela 

Governo e Direção Geral da Saúde (DGS), nomeadamente durante a suspensão das 

atividades desportivas e sociais e às limitações impostas aquando da reabertura dos 

departamentos. Estes constrangimentos tiveram um forte impacto no desvio e a não 

realização de muitas atividades previstas no Plano Geral de Atividades da Associação para 

o ano de 2020.  
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ORGÃOS SOCIAIS EFETIVOS 

 

Mandato de 1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2023 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL: 

PRESIDENTE: António Soares Correia 

1ª SECRETÁRIA: Maria Luísa Reis Correia  

2ª SECRETÁRIA: Maria Conceição Leite Pinto 

 

 

CONSELHO FISCAL: 

PRESIDENTE: José Pinto Monteiro 

1º VOGAL: José Pereira Madureira 

2ª VOGAL: Manuel Vieira de Sousa 

 

 

DIREÇÃO:  

PRESIDENTE: Rui Manuel Correia Teixeira 

VICE-PRESIDENTE: António Luís da Rocha Ribeiro 

TESOUREIRO: Joaquim Aguiar de Sousa 

SECRETÁRIO: Alexandra Manuela Leite Ferreira 

VOGAL: Sérgio Manuel Pinto Carneiro 
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A INSTITUIÇÃO 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO/IPSS 

 

A Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo/IPSS foi 

constituída por escritura pública a 12 de Julho de 1986, exarada de fl. 42 vº do livro de notas 

para escrituras diverso n.º 148 – do Cartório Notarial de Marco de Canaveses, tendo a sua sede 

na rua Dom António José da Rocha Couto, n.º 647, 4625-640 Vila Boa do Bispo. Contactos 

telefónicos: telef. 255 589 187 e telm. 924396731; e-mail: cpvilaboadobispo@gmail.com. 

Em 17 de fevereiro 2010, foi registada como Instituição de Solidariedade Social e 

reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública em 12 de dezembro de 2011 pela 

Direção Geral da Segurança Social. 

Esta Associação apoia e desenvolve atividades de carácter social, cultural e desportivo. 

Relativamente à Ação Social, a Associação desenvolve as seguintes valências na área 
da Terceira Idade com protocolos com o Instituto de Segurança Social, IP: 

 

 Centro de Dia; 

 Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Protocolo de RSI. 
 

 
No que diz respeito à Cultura, esta Associação desenvolve e apoia:  
 

 Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo; 

 Escola de Música; 

 Promoção de diversas atividades culturais para a comunidade. 
 

Finalmente, esta Associação promove e dá apoio às seguintes atividades desportivas: 
 

 Hóquei em Patins; 

 Futsal;  

 Clube de Atletismo. 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
DIREÇÃO

Ação Social

Centro de Dia

Apoio 
Domiciliário

RSI

Cultura

Rancho 
Folclórico

ABISPA-TE

Escola de 
Música

Desporto

Hóquei em 
Patins

Karaté

BTT/Ciclismo

Atletismo

Futsal

Serviços 
Administrativos

CONSELHO FISCAL

Direção Técnica

ORGANIGRAMA DA CPVBB
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QUADRO DE PESSOAL  

Pessoal afeto à Associação em 31/12/2020: 

Identificação do 
colaborador 

Categoria Profissional 
Vínculo 

contratual 
Tempo de 

permanência 
Afetação por 

Valência 

Natália Sousa 
Téc. Sup. de Serviço 
Social/ Diretora técnica 

Efetivo Desde 01/2003 SAD/CD 50% 

Ana Barros Administrativa Efetivo Desde 10/1994 CPVBB 

Amélia Soares Ajudante de ação direta Efetivo Desde 12/1997 CD 100% 

Fernanda 
Miranda 

Ajudante de ação direta Efetivo Desde 11/2002 SAD 100% 

Fátima Monteiro Cozinheira Efetivo Desde 08/2011 CD/SAD 50% 

Amélia Pinto Ajudante de cozinha Efetivo Desde 05/2011 CD/SAD 50% 

Manuela 
Carvalhal 

Ajudante de ação direta Efetivo Desde 05/2011 SAD 100% 

Ana Sousa Ajudante de ação direta Efetivo Desde 02/2015 SAD 100% 

Fernanda Teixeira 
Auxiliar de serviços 
gerais 

Efetivo Desde 07/2015 CD 100% 

Joana Pinto 
Auxiliar de serviços 
gerais 

Efetivo Desde 01/2020 SAD 100% 

Ana Coelho Ajudante de ação direta Efetivo  Desde 02/2015 SAD 100% 

Paula Coelho 
Téc. Sup. de Animação 
Sociocultural 

Efetivo Desde 07/2014 CD 100% 

Alzira Miranda Ajudante de Ação Direta Efetivo 
Desde 

01/09/2017 
CD 100% 

Susana Silva 
Auxiliar de serviços 
gerais 

A termo 
(Substituição) 

Desde 
28/08/2020 

SAD 100% 

Paula Azevedo Ajudante de ação direta Efetivo Desde 08/2006 RSI 100% 

Manuela 
Monteiro 

Ajudante de ação direta Efetivo Desde 12/1013 RSI 100% 

Rui Madureira Téc. Sup. de Psicologia Efetivo Desde 08/2009 RSI 100% 

Rosana 
Vasconcelos 

Téc. Sup. de Educação 
Social 

Efetivo Desde 10/2006 RSI 100% 

Céu Brandão 
Téc. Sup. de Serviço 
Social 

Efetivo Desde 06/2016 RSI 100% 

 
SAD: Serviço de Apoio Domiciliário. 
CD: Centro de Dia. 
RSI: Rendimento Social de Inserção. 
 
 

Gasto total com o pessoal da CPVBB em 2020 238 115,27€ 
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MEDIDAS DE EMPREGO E APOIO A CONTRATAÇÃO - IEFP 

 

No sentido de melhorar os serviços prestados aos utentes das valências de Centro dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário assim como contribuir para a capacitação e a experiência em contexto 

laboral dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), a CPVBB recorre sempre que 

possível às medidas de emprego e apoio à contratação do IEFP.  

Sendo que os Contratos de Emprego “Inserção +” são uma tipologia orientada para os 

beneficiários de RSI e tendo a CPVBB uma equipa que trabalha diretamente nesta área, a CPVBB 

promove, sempre que possível, essa medida. Medida esta, que visa a realização de trabalho 

socialmente necessário por parte de beneficiários do RSI. Os objetivos do “CEI +” visam incrementar 

as competências socioprofissionais dos beneficiários de RSI e fomentar o contacto dos mesmos 

com trabalhadores no ativo, evitando, deste modo, o risco de isolamento, desmotivação e 

marginalização social e laboral. Em janeiro de 2020 iniciou um projeto “CEI +” com dois 

beneficiários. 

Em outubro de 2020 teve início um novo Projeto “MAREES” que terminou em 31 de 

dezembro de 2020, mas prevemos a sua prorrogação durante o ano de 2021. Esta medida foi 

lançada no âmbito do novo CORONAVÍRUS e é uma medida, temporária e excecional, que consiste 

no apoio à realização de trabalho socialmente necessário, para assegurar a capacidade de resposta 

das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante à 

pandemia da COVID-19.   

Nos quadros abaixo, sintetiza-se as medidas do IEFP que a CPVBB executou em 2020 e as 

que iniciaram e transitaram para o ano 2021 

 

Medidas do IEFP executadas no decorrer do ano de 2020: 

Medida de Emprego e 
Apoio à contratação 

N.º de 
Beneficiários 

Data de 
início  da 
medida 

Situação Duração 

Contrato Emprego 
Inserção + 

2 01/2020 
Em execução 

12/2020 
12 meses 

MAREES 2 10/2020 Em execução N/A 

 

A CPVBB recebeu uma verba do IEFP no valor de 11 839,47€ referente às medidas 

executadas e a decorrer no ano de 2020.  
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RESPOSTAS SOCIAIS 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO DA CPVBB 

A área de intervenção da nossa Associação abrange a Freguesia de Vila Boa do Bispo e 

outras freguesias do Concelho de Marco de Canaveses, de acordo com os Estatutos da CPVBB.  

 

SÉNIORES - CENTRO DE DIA (CD) E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 

RESPOSTAS SOCIAIS 
CAPACIDADE DE 

CLIENTES 
ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O ISS, I.P. - 

CENTRO DISTRITAL DO PORTO 
FREQUÊNCIA 

(DEZ.) 

Centro de Dia 40 40 35 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

30 30 30 

 

 

CENTRO DE DIA (CD) 

 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na 

prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio 

sociofamiliar.  

Durante o ano de 2020, o Centro de Dia da CPVBB prestou apoio a 40 utentes conforme 

acordo de cooperação celebrado com o ISS,IP – Centro Distrital do Porto, recebendo para o efeito 

uma comparticipação mensal.  

Relativamente a frequência durante o ano de 2020, verificou-se a desistência de 5 utentes 

em Centro de Dia em fins de setembro de 2020. À pandemia explica a desistências dos 5 utentes. O 

receio, compreensível, dos utentes e dos seus familiares, em regressar presencialmente ao Centro 

de Dia em outubro 2020 num contexto pandémico, motivou essas desistências.  

 

Acordo ISS, IP e Domiciliação 
 dos utentes (Covid-19) 

40 Utentes 

Total recebido em 2020 Por utente/mês 2020 

62 773,25€ 121,21€ 

 

Devido à necessidade de domiciliação dos utentes do Centro de Dia entre março e outubro 

2020, a Associação recebeu para além da comparticipação mensal habitual do acordo de 

cooperação do ISSP, IP com a valência do Centro de Dia  uma comparticipação adicional para apoiar 

a domiciliação dos utentes no valor total  de 4 475, 34€  

As comparticipações familiares dos utentes do Centro de Dia variam de 0 euros (1 utente 

grátis) a 171 euros mensais de comparticipação máxima. 

Total das comparticipações 
familiares recebidas em CD 

2020 

42 643,03€ 
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Relativamente à frequência dos utentes do Centro de Dia, em 2020 verificaram-se as 

seguintes admissões e saídas: 

Frequência dos utentes CD 
2020 

Admissão Saída 

1 6 

 

O Centro de Dia presta os serviços infracitados nos dias úteis, de 2ª feira a 6ª feira, das 8h00 

às 17h30. Encerra nos feriados nacionais, feriado municipal (8 de setembro), terça-feira de Carnaval 

e 2ª feira de Páscoa. Excecionalmente, foi prestado apoio aos utentes em CD no feriado de Sexta-

feira Santa e Segunda-feira de Páscoa. Com a domiciliação dos utentes, devido à pandemia, foi 

suspensa a frequência presencial dos utentes e toda a atividade de animação sociocultural. 

Serviços prestados na valência de Centro de Dia 
 Almoço e lanche 

 Higiene pessoal 

 Tratamento de roupa 

 

 Relativamente aos serviços prestados aos utentes, o Centro de Dia apoiou 3 utentes na 

higiene pessoal, cuidados de imagem e tratamento de roupa três vezes por semana devido à 

impossibilidade dos mesmos satisfazerem sozinhos essas necessidades básicas. O serviço de 

alimentação do Centro de Dia e Serviço de apoio Domiciliário fornece uma alimentação equilibrada 

e ajustada à faixa etária dos utentes, promovendo almoços diversificados e saudáveis de acordo 

com os princípios de higiene e segurança alimentar (HCCP) tendo para esse efeito, um contrato de 

prestação de serviços com a empresa QUALIPREV. No prosseguimento das normas de higienização 

dos espaços do Centro de Dia e espaços comuns ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a 

Associação tem contrato de prestação de serviços com a empresa ALFAQUIMICOS. 

 

Utentes Centro de Dia Total Ano de 2020 

N.º de almoços e lanches confecionados no Centro de 
Dia 

20160 

 

ATIVIDADES SÓCIOCULTURAIS DO CENTRO DE DIA 

Devido à pandemia de Covid-19 deixou de ser possível a partir de março 2020 prestar 

atividades de animação sociocultural aos utentes de Centro de Dia, de acordo com o Plano de 

Atividades (PA) aprovado em reunião de Assembleia Geral de 2019 (Ver PA em anexo).  

Entre 15 de março de 2020 e 12 de outubro de 2020, as atividades presenciais dos utentes 

da valência de Centro de Dia e respetivas atividades de animação foram suspensas por 

determinação do governo devido à necessidade de confinamento como medida de proteção e 

particular da população idosa e da população em geral. Os utentes de Centro de Dia durante esse 

período de confinamento e como já foi referido, foram inseridos na modalidade denominada por 

Domiciliação do Centro de Dia que permitiu aos utentes continuarem a usufruir, em casa e em 
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segurança, do apoio da Associação através de diferentes serviços como o fornecimento da 

alimentação, tratamento de roupa, higiene pessoal/habitacional, bem como compras e pagamentos 

de diversos serviços. 

Deste modo e devido aos constrangimentos provocados pelà pandemia, e tendo por base o 

Plano de Atividades de 2020, o Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da 

Associação, realizou as seguintes atividades de animação sociocultural e de convívio entre 1 de 

janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020: 

 

Atividades realizadas com os utentes: 

Atividades Datas 
N.º de utentes 

Participantes 

Cantar de janeiras aos utentes do Lar da Fundação 

Sto. António. 
14 de janeiro 2020 12 

Cantar as janeiras aos utentes do centro social e 

Paroquial de Alpendorada 
23 de janeiro 2020 12 

Ida ao Cinema ver o filme “Tony” 05 de março 2020 20 

 

Celebrações e festas realizadas com os utentes: 

Celebrações/Festas Datas 
N.º de 

participantes 

Festejo do dia de Reis  06 de janeiro 37 

Tarde musical com o grupo “ os Formados “ 

Pavilhão da Cultura 
04 de fevereiro 35 

Festa de Carnaval  

(Centro Social e Paroquial de Alpendorada) 
21 de fevereiro 15 

Celebração do dia de S. Valentim 14 de fevereiro 39 

Celebração do Dia Internacional da Mulher, com a oferenda 

de porta-chaves confecionados pelas utentes do Centro de 

Dia para as funcionárias. 

8 de março 27 

 

Atividades desportivas realizadas com os utentes: 

Atividades desportivas Datas 
N.º de utentes 

Participantes 

Hidroginástica De janeiro a 13 de março 7 

Ginástica de manutenção 
De janeiro a março 

De 12 outubro a 31 dezembro 
9 

Em parceria com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, os utentes do Centro de Dia 

tiveram ginástica de manutenção uma vez por semana nas instalações da Associação (Pavilhão da 
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Cultura) e hidroginástica uma vez por semana nas Piscinas Municipais de Alpendorada. Mais uma 

vez importa referir que estas atividades só se realizaram de janeiro 2020 a 13 de março 2020 devido 

ao encerramento da valência de Centro de Dia e à necessidade de confinamento e proteção da 

população em geral devido à pandemia de Covid-19. As atividades de ginástica de manutenção 

retomaram no final de outubro 2020 aquando da reabertura da valência de Centro de Dia que 

ocorreu a 12 de outubro 2020, com o regresso de 19 utentes. 

Tendo em conta o Plano de Contingência da Associação e no sentido de minimizar o risco 

de contágio entre colaboradoras e utentes que voltaram a frequentar a valência de Centro de Dia, 

dividiu-se os utentes em dois grupos, diminuindo assim o número de utentes presentes na 

instituição garantindo desta forma o cumprimento das regras preconizadas pela Direção Geral de 

Saúde para a reabertura dos equipamentos sociais. Ainda de acordo com o previsto no Plano de 

Contingência da Associação as colaboradoras do Centro de Dia passaram a trabalhar em “equipas 

em espelho”, com rotação quinzenal, de forma a garantir a segurança e mitigar a transmissão da 

Covid-19 entre utentes e colaboradores da instituição.  

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 

 
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de 

cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo 

de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. 

Durante o ano de 2020, o Serviço de Apoio Domiciliário da CPVBB prestou apoio a 30 utentes 

conforme acordo de cooperação celebrado com o ISS,IP – Centro Distrital do Porto, recebendo para 

o efeito uma comparticipação mensal: 

 

Acordo com  
ISS, IP 

30 Utentes 

Total ano 2020 Total mês 2020  Por  utente mês 

101 620, 05€ 8 539,50€ 284,65€ 

 

O Serviço de Apoio domiciliário teve uma atualização das verbas recebidas pelo ISSP,IP em 

2020 de 2% face ao ano de 2019. A valência de Serviço de Apoio Domiciliário recebeu um total de 

101 620,05€ relativos ao acordo de cooperação com o ISS,IP. 

As comparticipações familiares dos utentes que usufruem do Serviço de Apoio Domiciliário 

desta Associação variam entre os 46 euros de comparticipação mínima e 226 euros mensais de 

comparticipação máxima.  

 

Comparticipação familiar dos utentes utilizadores 
SAD/ano 

2020 

39 401,17 € 

Relativamente à frequência dos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, em 2020 

verificaram-se as seguintes admissões e saídas: 
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Frequência dos utentes SAD 
2020 

Admissões Saídas 

10 10 

 

Ao longo do ano de 2020, o Serviço de Apoio Domiciliário manteve a lotação máxima de 30 

utentes. 

O Serviço de Apoio Domiciliário da CPVBB prestou os serviços acordados com os utentes 

não tendo sofrido alterações significativas devido à pandemia. Houve, contudo, o reajustamento 

das equipas de trabalho em SAD de forma a cumprir com o Plano de Contingência da Associação e, 

a semelhança do Centro de Dia, as colaboradoras passaram a trabalhar em equipas em espelho 

com rotação quinzenal de forma a garantir a segurança e mitigar a transmissão da Covid-19 entre 

utentes e colaboradores da Associação. Os serviços de SAD são prestados nos dias úteis de 2ª a 

6ª feira das 8h00 às 17h30. Encerra nos feriados nacionais, feriado municipal (8 de setembro), 

terça-feira de Carnaval e segunda-feira de Páscoa. Excecionalmente, foi prestado apoio aos utentes 

de SAD no feriado de Sexta-feira Santa e segunda-feira de Páscoa. 

Serviços prestados no SAD 

 Almoço e jantar (sopa e 1 peça de fruta)  

 Higiene pessoal 

 Outros serviços (Cuidados de imagem) 

 Higiene habitacional 

 Tratamento de roupa 

 Serviços de animação e socialização (inclui 
acompanhamento ao exterior, compras e pagamento 
de serviços) 

 

Durante o ano de 2020, o total dos serviços acordados semanalmente com os utentes da valência 

de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) foram os seguintes: 

Serviços prestados Número de serviços realizados por semana 

Almoços 30 

Jantares (sopa, pão e 1 peça de fruta) 29 

Higiene pessoal 19 

Outros serviços (Cuidados de imagem) 14 

Higiene habitacional 46 

Tratamentos de roupa 24 

Serviços de animação / socialização 4 

TOTAL  166 
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI) 

Face à Pandemia Covid-19 a prioridade foi responder à complexidade do dia-a-dia, de modo 

a garantir o acompanhamento dos processos, adaptando assim o nosso trabalho aos 

constrangimentos decorrentes da mesma.  

 Esta nova realidade trouxe desafios ao acompanhamento social dos beneficiários da 

medida do Rendimento Social de Inserção. O contacto telefónico regular revelou-se como 

fundamental nesta fase, sem que no entanto deixassem de ser garantidas visitas domiciliárias e 

atendimentos no serviço sempre que necessário.  

 A subsistência e a estabilidade socio económica das famílias acompanhadas foram os 

principais focos do nosso trabalho multidisciplinar durante o ano 2020. No entanto, as 

problemáticas existentes não deixaram de ser trabalhadas. Mantiveram-se ações direcionadas ao 

Emprego, Educação e Saúde. 

 A articulação com outras entidades foi ainda uma mais-valia para consolidar respostas 

adequadas às diversas problemáticas.   

 

N.º de processos acompanhados em 2020 187 

N.º de beneficiários acompanhados em 2020 349 

N.º de processos cessados ou transferidos 2020 24 

 

São negociados e assinados Contratos de Inserção (CI) com os elementos do agregado 

familiar e os parceiros responsáveis pelas diversas áreas de inserção, designadamente, Ação Social, 

Saúde, Educação, Emprego/Formação Profissional e Habitação. É de salientar que todos os 

contratos mencionados são discutidos e aprovados nas reuniões do Núcleo Local de Inserção de 

Marco de Canaveses (NLI). 

Nº Contratos de Inserção Assinados em 2020 173 

 

Ação Social Emprego CI – Saúde 
Formação 

Profissional 
Educação 

 
Habitação  

35,5% 24,4% 21,3% 4,7% 12,7% 1,4% 

 

       Os atendimentos no serviço funcionam como resposta às necessidades pontuais e 

imediatas dos beneficiários, simultaneamente à negociação e adequação das ações propostas nos 

Contratos de Inserção assinados. 

Nº de atendimentos realizados em 2020 166 

Nº de visitas ao domicílio realizadas em 2020 281 

Nº de contactos telefónicos realizados em 2020 566 
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Atividades desenvolvidas junto dos beneficiários do RSI durante o ano de 2020: 

 

Atividade 
desenvolvida 

Objetivos Local Datas 
Recursos 
Materiais 

Parcerias 
Com Equipa 
Técnica RSI 

Rendimento 
Social de 
Inserção 

Integração 
Social, 

profissional, 
económica, 
familiar e 
cultural. 

Gabinete do 
RSI 

( CPVBB e 
Serviço 
Local da 

Segurança 
Social) 

Janeiro 
a 

Dezembro 
 

Material de 
desgaste 

Transporte/ 
combustível 

 

CPCJ, Juntas de 
Freguesia, 

Câmara 
Municipal; 

estabelecimentos 
de ensino; Centro 
de Saúde; CLDS 
4G; Fundação 

St.º António; GIP; 
NLI; 

CAFAP;SAAS; e 
outros contatos. 

 

Para o bom funcionamento e prossecução dos objetivos da equipa de RSI, a CPVBB recebeu 

a comparticipação mensal de 7.175,26 € do ISS,IP em 2020. Dessa verba 900,00€ são para 

despesas gerais de manutenção (material de escritório, comunicações, combustível, luz entre 

outras despesas necessárias ao bom funcionamento da equipa de RSI). 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Devido à pandemia provocada pelo novo CORONAVÍRUS durante o ano de 2020 não foi 

possível à CPVBB promover e apoiar qualquer tipo de atividades culturais abertas à comunidade 

Vilaboense e a todo o concelho de Marco de Canaveses, apesar de estar prevista a sua realização 

no Plano de Atividades aprovado em 2019. 

 

 Foram canceladas as seguintes atividades: 

 - ESPECTÁCULO “BRILHO DAS ESTRELAS (Abril 2020)” 

- MARCHAS DE STO ANTÓNIO (Junho 2020) 

- ABISPA-TE (Agosto 2020) 
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DESPORTO 

 

1 - HOQUEI EM PATINS 

A Secção de Hóquei em Patins da CPVBB desenvolve a sua atividade como desporto de 

competição e formação. Esta modalidade movimenta cerca de 80 atletas. Tem 6 escalões 

federados: BENJAMINS e ESCOLARES, Sub 13- (INFANTIS), Sub. 15 (INICIADOS), E SÉNIORES MASCULINOS 

E FEMININOS. Estes escalões participaram nas provas da Associação de Patinagem do Porto (APP) 

e na Federação de Patinagem de Portugal (FPP). Tem ainda 1 escalão não federado: ESCOLINHAS de 

patinagem que movementam20 atletas.  

 

Os escalões Federados participaram nas provas infracitadas e obtiveram os seguintes resultados:  

Provas Escalões 
Resultados 

Final da época 2019/2020 

Pré Competição benjamins da 

APP 
Benjamins Sem classificação 

Pré Competição Escolares da APP Escolares Sem classificação 

Camp. Distrital Serie C - APP SUB 13 
Sem classificação – prova 

suspensa 

Camp. Distrital – Série B SUB 15 
Sem classificação – prova 

suspensa 

Camp. Nacional 3º Divisão 
Seniores 

Masculinos 

Sem classificação – prova 

suspensa 

Taça de Portugal 
Seniores 

Masculinos 
Eliminados na 2ª Eliminatória 

 

 

A secção de Hóquei em Patins suspendeu todos os eventos que estavam programados no Plano de 

Atividades devido ao Covid-19, tendo em 2020, apenas realizado o seguinte evento: 

 

Outras atividades Participantes 
Local 

Data 

Jantar de Carnaval 250 

Pavilhão da Cultura da 

Associação 

Fevereiro 2020 
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Treinadores afetos à modalidade Hóquei em Patins em 2020 

Escalões N.º treinadores/pessoal de apoio 

Seniores Masculinos 1 

Sub 13 1 

Sub 17 1 

Benjamins e escolares 1 

Iniciação à Patinagem 2 

Mecânico 1 

Total 7 

 

 

2 - FUTSAL 

 

A secção de Futsal da Associação Cultural e Desportiva da Casa de Povo de Vila Boa do 

Bispo/IPSS está de regresso à competição depois de um interregno de uma época desportiva, 

envolve cerca de 22 pessoas, entre atletas e dirigentes. A secção de futsal tem o escalão de Séniores 

Masculinos federado na Associação de Futebol do Porto, para a época 2020/2021, e iniciou a sua 

época desportiva em agosto de 2020, devido à pandemia provocada pelo CORONAVIRUS só foi 

possível realizar os treinos e os jogos oficiais conforme os calendários da 1ª Divisão do 

campeonato Distrital da AFP. 

 

No ano de 2020 o escalão de futsal da CPVBB participou no seguinte campeonato: 

Provas Escalões 

1ª Divisão Distrital Séniores Masculinos 

 

Treinadores afetos a modalidade de futsal e 2020: 

                Escalões N.º treinadores/Pessoal Apoio 

Séniores Masculinos 2 

Massagista 1 

Total 3 
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3 - CLUBE DE ATLETISMO 

 

A partir do mês de Março de 2020 o Clube de Atletismo não participou em mais nenhuma 

prova devido á pandemia provocada pelo novo CORONAVÍRUS, todas as provas que estavam 

agendadas até ao final do ano foram canceladas e alteradas para novas datas a definir, mas o 

desporto amador encontra-se suspenso por Decreto Lei do Governo Português. 

O clube tem inscrições efetuadas e pagas para diversas provas, mas as mesmas não foram 

realizadas.  

 

Durante o ano de 2020, o Clube de Atletismo de Vila Boa do Bispo participou nas seguintes provas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Prova Local 
Nº 

Inscrições 
Preço 

Inscrição (€) 

04-01-2020 S. Silvestre Santo Tirso 15 180,00 

19-01-2020 Meia Maratona Manuela Machado Viana Castelo 12 240,00 

26-01-2020 Grande Prémio de Estarreja Estarreja 13 156,00 

09-02-2020 Grande Prémio Avintes Avintes 16 176,00 

16-02-2020 Trilhos de Mogadouro Mogadouro 9 135,00 

23-02-2020 Grande Prémio Lousada Lousada 11 110,00 
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CULTURA 

 

 RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO  

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, após deliberação em Assembleia 

Geral de Sócios no dia dezassete de novembro de 2017, encontra-se a aguardar novos dias com 

nova direção e novo impulso. Assim, não há atividade registada durante o ano de 2020, mantendo 

esta Associação as quotas do Rancho, atualizadas na Federação do Folclore Português.  

 

ESCOLA DE MÚSICA  

 

A Escola de Música também teve as suas atividades condicionadas  durante o ano de 2020 

por causa dà pandemia, o seu responsável é o Professor Hélder Sousa.  

 A escola de Musica leciona os seguintes instrumentos: 

 Piano 

 Acordeão  

 Guitarra  

 Concertina 

A Escola de música realizou no ano de 2020 as seguintes audições com os alunos de acordeão, 

Viola e guitarra:  

 

ATIVIDADES Datas 

- Audição da Páscoa ANULADA devido à COVID-19 

- Audição de Música – Final de atividades 

Em colaboração com a escola de música de Penha 

Longa 

31 de julho 2020 

- Audição de Natal 
18 de dezembro 2020 - via 

facebook 
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INFORMAÇÕES DIVERSAS 

 

 APOIOS E CANDIDATURAS 

 No âmbito das despesas acrescidas da Associação na aquisição de Equipamento de 

Proteção Individual (EPIs), desinfeções dos espaços e mitigação da transmissão do vírus Covid-19, 

a Associação candidatou-se e agosto de 2020 ao programa da Segurança Social “ADPATAR +” 

tendo a candidatura sido aprovada no valor total de 5279,80€ com reembolso de 80% do valor 

apresentado de 4223,84€ . A Associação já recebeu no ano de 2020 o valor de 2. 111, 92€. Espera-

se receber o restante reembolso em falta no decorrer do ano de 2021. 

 

ASSOCIADOS 

Em 2020, inscreveram-se 6 novos sócios na CPVBB. Em 31/12/2020 a Associação tinha 

inscritos 704 sócios no seu programa de sócios dos quais 61 com quotas atualizadas. Durante o 

ano 2020, a Associação recebeu- a quantia de 903€ em quotas. 

 

 

PROMOÇÃO E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO  

Reconhecemos que as redes sociais são um importante meio de divulgação pelo que as 

atividades realizadas pela CPVBB são divulgadas nas suas páginas oficiais, a saber: 

 

No Facebook: 

https://www.facebook.com/casadopovovbb/ (CPVBB Geral) 

https://www.facebook.com/Centro-de-Dia-e-Serviço-de-Apoio-Domiciliário-da-CPVBB (CD 

e SAD) 

https://www.facebook.com/cpvilaboabispofutsal (Futsal) 

https://www.facebook.com/hoqueivbb (Hóquei em Patins) 

 

No site oficial da CPVBB que se vai sendo atualizado: 

http://cpvilaboadobispo.com/ 

 

 

OBRAS E MELHORAMENTOS  

Durante o ano de 2020 foi colocada uma cobertura sobre a escadaria entre o Pavilhão da 

Cultura e o edifício do “museu” para proteger dos elementos naturais o acesso à lavandaria. 

 

 

https://www.facebook.com/casadopovovbb/
https://www.facebook.com/Centro-de-Dia-e-Serviço-de-Apoio-Domiciliário-da-Acdcpvbb
https://www.facebook.com/cpvilaboabispofutsal
https://www.facebook.com/hoqueivbb
http://cpvilaboadobispo.com/
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ACORDOS, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 

Em 2020 a CPVBB manteve protocolos e parcerias com diversas entidades locais e 

regionais, nomeadamente:  

 

 Centro Distrital de Segurança Social - ISS,IP - Comparticipação financeira para o 

funcionamento das valências de Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD) e Rendimento Social de Inserção (RSI) através dos acordos e protocolo 

firmados; 

 

 Câmara Municipal de Marco de Canaveses - Parceria formal através das verbas da 

CMMC dirigidas ao associativismo, desporto, cultura e ação social desta 

Associação; 

 

 Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo - Parceria em atividades de carácter 

desportivas, culturais e recreativas para a comunidade em geral e colaboração em 

cedências de espaços para as atividades da JFVBB. 

 

 Instituto do Emprego e Formação Profissional - Parceria informal relativamente a 

comparticipação financeira ao nível das várias medidas de emprego e de apoio a 

contratação. 
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RELATÓRIO DE CONTAS DE 2020 

 

O exercício de 2020 teve um total de receitas de trezentos e setenta e quatro mil setecentos 

e trinta e nove euros e onze cêntimos, (374 739,11€). Quanto aos gastos estes totalizaram trezentos 

e cinquenta e quatro mil cento e noventa e seis euros e sessenta e um cêntimos (354.196,61€).  

 

Apurada a diferença entre rendimentos e gastos verificou-se um resultado líquido positivo 

de vinte mil quinhentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos (20 542,50€). 

 

Seguem-se as demonstrações de resultados da ACD Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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BALANCETE  
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Vila Boa do Bispo, 11 de fevereiro de 2020 

 

A Direção, 

 

 

 

PRESIDENTE: Rui Manuel Correia Teixeira 

 

VICE-PRESIDENTE: António Luís da Rocha Ribeiro 

 

TESOUREIRO: Joaquim Aguiar de Sousa 

 

SECRETÁRIO: Alexandra Manuela Leite Soares Ferreira 

 

VOGAL: Sérgio Manuel Pinto Carneiro 

 

 

 



Relatório de Atividades e Contas 2020 
 

Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo/IPSS 

P
ág

in
a3

7
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 


