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1 - Introdução 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social mantiveram, em 2017, os desafios 

de sempre: apoiar mais e melhor as crianças, os idosos e as suas famílias, com recursos 

mais escassos, num contexto de permanente mudança e de maior exigência. 

A chegada do novo pároco a Mindelo – Padre Fernando Gomes Perpétua Moreira, em 

23 de Setembro, teve como consequência, imediata, a substituição do Presidente da 

Direção do Centro Social e Paroquial de Mindelo. O novo Presidente procurou inteirar-

se da “vida” do Centro Social, tendo concluído pela necessidade de “virar” o Centro 

Social “para fora”, ao mesmo tempo que promoveu pequenos ajustamentos internos 

para melhorar o seu funcionamento, inteirando-se, ainda, das dificuldades financeiras 

com que o Centro tem vivido, necessitando, para sobreviver, de permanentes e 

significativas injeções financeiras do Conselho Económico da Paróquia. Tal facto levou o 

Presidente da Direção a convidar novos elementos para a Direção, propondo-os, 

conforme os Estatutos, ao Ordinário do lugar, vindo este, a nomeá-los, em 4 de Janeiro 

último.  

 

2 - Atividade 

O Centro Social e Paroquial de Mindelo, no ano de 2017, continuou a desenvolver a sua 

atividade nas áreas sociais de Creche, Pré-Escolar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

Em média, o número de Utentes por resposta social foi, respetivamente, de 70 e 58 

crianças e de 29 e 30 idosos.  

Para além das atividades desenvolvidas constantes dos programas educativos e dos 

programas de atividades específicos de cada Valência, foram realizadas as seguintes 

atividades de enriquecimento curricular: Inglês Precoce, Expressão Musical, Atividade 

Física Motora, Yoga, Xadrez e Folclore, bem como as atividades de Mobilidade Articular, 

Relaxamento, Socialização e Boccia Sénior nas valências de Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário.  

Fizeram-se visitas de estudo no Pré-Escolar e, semanalmente, levamos os nossos 

seniores, do Centro de Dia, a dar um passeio, desafiando a interação com a envolvente, 

descobrindo espaços e pessoas, propiciando o envelhecimento ativo. Igualmente, a 

partir de Outubro p.p., com regularidade semanal, o novo pároco vem fazendo uma 

visita ao Centro de Dia, assistindo, espiritualmente, os nossos idosos, designadamente, 

através da Celebração da Palavra.  



3. Acordos com a Segurança Social 

O Centro Social e Paroquial de Mindelo tem vivido com os protocolos celebrados, há 

anos, com a Segurança Social, tendo sido evidente o desfasamento entre o número de 

utentes efetivos e o número de utentes “protocolados”. Tal facto levou o Centro Social 

a submeter novas candidaturas às valências de Creche e Centro de Dia – únicas em que 

foi promovido concurso, não tendo, contudo, para já, obtido despacho favorável. Esta 

situação tem sido profundamente penalizadora, em termos financeiros, para o Centro 

Social - chegou a apoiar, em determinados períodos do ano, entre 30 a 45 Utentes sem 

protocolo – embora, se considere recompensado do ponto de vista social, ao ter apoiado 

um número expressivo de famílias, que seriam muito condicionadas nas suas vidas, ou 

até, profundamente afetadas, sem as respostas sociais que o Centro Social decidiu 

prestar, sem qualquer encargo adicional para as mesmas. 

 

4. Contas   

Evidentemente que esta situação teve expressão no Resultado Líquido do Exercício que 

ascendeu a 36 893,77€ negativos.  

A propósito de Contas, depois da análise e ponderação que foi feita, a Direção do Centro, 

nomeada por provisão de Sua Excelência Reverendíssima Dom António Taipa, 

Administrador da Diocese do Porto, em 4 de Janeiro, decidiu que - os donativos da 

Paróquia dos últimos anos, bem como os subsídios do Fundo de Socorro Social (que 

afetaram os Resultados Transitados por terem sido considerados “Rendimentos” do ano 

em que ocorreram, ao contrário de constituírem “reforços de capital” para fazer face às 

obras realizadas em 2008 e 2012, cujo investimento se traduziu em mais de 875 000€ - 

com data de Dezembro de 2017, se fizessem os movimentos contabilísticos que, de 

algum modo, repusessem a “verdade” nas Contas. Tais movimentos afetaram as contas 

de Fundos, Resultados Transitados e Ajustamentos/Outras variações nos fundos 

patrimoniais. Ou seja, fizeram-se apenas movimentos nas Contas de Balanço, todavia, 

se fizermos algumas “contas”, como de resto está demonstrado no Anexo às 

Demonstrações Financeiras de 2017, constatamos que o Centro Social, considerando 

apenas aqueles dois fatores, tem tido, recorrentemente prejuízos nos últimos anos, não 

conferindo a sustentabilidade necessária à Instituição, sendo esse, claramente, o maior 

desafio que temos pela frente, de modo a podermos dar um novo impulso à estratégia 

da Instituição e ao quotidiano das “nossas” crianças e dos “nossos” seniores. 

Importa, ainda, relevar que os Custos c/ Pessoal, em 2017, cresceram cerca de 16%, 

fruto, não só de alguns ajustamentos salariais, como, e sobretudo, porque em 2016 (2ª 

parte do ano) e 2017 (também, 2ª parte do ano) entraram para o Centro Social e 

Paroquial de Mindelo 9 novos colaboradores, o que significa quase ¼ das pessoas que 

trabalham na Instituição, que a 31 de Dezembro, totalizavam 42. Ainda de realçar que 

os custos de estrutura sofreram uma redução na ordem dos 18%, muito em 

consequência duma enorme “travagem” no último trimestre do ano. 



5. Perspetivas 

A atual Direção do Centro Social tem absoluta consciência das Respostas Sociais que a 

comunidade dele espera e tudo fará para corresponder. Tem, igualmente, a convicção 

de que a diferença entre utentes efetivos e protocolados é geradora de desequilíbrios 

financeiros insustentáveis, exigindo, por isso, novas abordagens, sobre os custos e sobre 

os proveitos.  

Do ponto de vista estratégico queremos vir a posicionar o Centro Social e Paroquial de 

Mindelo como uma entidade de referência nas Respostas Sociais, no crescimento e 

desenvolvimento das crianças, no bem-estar dos seniores que acompanhamos na 

Instituição e nas suas residências, bem como, na parceria que desejamos estabelecer 

com os seus familiares, num novo e dinâmico relacionamento com a comunidade e as 

suas instituições, de modo a que todos possam ser ganhadores, seja porque as 

necessidades das famílias são satisfeitas, seja porque um simples sorriso ou um abraço 

façam selar amizades para uma vida. 

O nosso desafio consiste em fazer parte da vida das famílias, o que passa por garantir a 

sustentabilidade do Centro Social, integrado e sendo parte ativa da comunidade de 

Mindelo. 

 

6. Aplicação de Resultados 

O Resultado Liquido do período de (-36 893,77€) deve ser levado à Conta de Resultados 

Transitados. 

 

Mindelo, 2 de Março de 2018 

A Direção 

 


