ALADI
Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual

RELATÓRIO DE GESTÃO

“MELHORAR A SUSTENTABILIDADE, AUMENTAR O APOIO”
2.º ANO

No ano findo, a 31 de dezembro de 2012, concluiu-se o 2.º ano do mandato da atual Direção,
que se havia apresentado a sufrágio eleitoral em dezembro de 2010, com um programa que
tinha por lema “MELHORAR A SUSTENTABILIDADE, AUMENTAR O APOIO”. Trata-se de
uma Direção que visa a continuidade face ao mandato anterior, sendo constituída, na sua
maioria, por membros pertencentes a este.

Iniciou-se este novo mandato a 8 de janeiro de 2011, sendo de relevar todo o trabalho
desenvolvido tendente à execução do Novo Lar, nomeadamente, com o lançamento do
concurso da empreitada e fiscalização, que teve como momentos mais significativos o
lançamento da 1.ª pedra, em 3 de setembro de 2011, e a apresentação do Novo Lar em
setembro de 2012. O ano 2012 caracterizou-se principalmente pela conclusão desta Obra
emblemática.

Este ano a Instituição comemorou os seus 25 anos com a dignidade própria da sua idade. Os
eventos que assinalaram este aniversário foram, sobretudo, meios de honrar os utentes e
todos os corpos dirigentes da ALADI, com especial destaque para os seus fundadores, pois o
presente desta instituição continua intimamente ligado ao seu passado.

Num contexto adverso, devido ao enquadramento económico-financeiro do país, todas as
decisões tomadas estiveram centradas no equilíbrio da atividade operacional por forma a
garantir a sustentabilidade futura da ALADI.

Assim, e apesar do contexto ser desfavorável, no ano de 2012, o resultado líquido foi positivo
e ascendeu a cerca de 68 mil euros. Este montante elevado derivou sobretudo dos donativos
recebidos para apoiar o investimento no Novo Lar. As disponibilidades financeiras
aumentaram, face ao ano transato, em cerca de 63 mil euros.
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1. COMEMORAÇÕES DO 25.º ANIVERSÁRIO

Em ano em que se assinalou o 25.º aniversário, procurou dar-se a esta efeméride a dignidade
e a visibilidade que a instituição exige. Destacamos os principais momentos:
Lançamento do Livro “ALADI – 25 anos a Diminuir a Diferença”: Cerimónia de
apresentação do livro, realizada no Auditório da ALADI com a presença de Dom Manuel
Clemente, Bispo do Porto.
Almoço Solidário de Angariação de Fundos: foi realizado um almoço solidário no salão do
Centro Social Padre Ramos que contou com cerca de 400 pessoas.

Inauguração da Exposição de Fotografias intitulada “D’eficientes”: abertura de uma
exposição com os rostos dos nossos utentes.
Caminhada pela ALADI: a caminhada solidária realizou-se na marginal de Leça da Palmeira
em parceria com a MatosinhoSport.
Jornadas Sobre: “Deficiência, Demência e Incapacidades”: as jornadas realizadas no
auditório ocorreram em dois momentos. Um mais dirigido para técnicos e profissionais e outro
para familiares e conhecedores desta realidade.
Aniversário da ALADI: este aniversário foi comemorado com diversas iniciativas, içar de
bandeiras; sessão de homenagem e agradecimento aos diretores da instituição desde a sua
fundação; apresentação do Hino da ALADI; apresentação e inauguração dos Murais em
homenagem ao Prof. Júlio de Oliveira e ao Padre Silva Lopes e largada de foguetes e balões.
O almoço foi servido na ALADI seguindo-se as comemorações no auditório de Lavra com o
habitual espetáculo solidário.

I Festival de Danças e Cantares da ALADI: acolhimento de várias instituições participantes
no Festival aqui nos jardins da ALADI onde foi servido um lanche convívio. O espetáculo
desenvolveu-se na Festa da Praia com as instituições convidadas a apresentar os seus
números.
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Apresentação do Novo Lar: realizou-se uma Missa Campal na Instituição onde estiveram
presentes todos os utentes de Lar e que contou com uma participação ativa de utentes e
funcionários.
2.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AUMENTO DA OFERTA

Novo Lar
No ano 2012 concluiu-se o Novo Lar com capacidade para integrar 24 novos utentes. Também
as novas instalações da cozinha, refeitório e lavandaria, e a transformação dessas antigas
áreas em novas instalações de CAO ficaram concluídas, permitindo o alargamento a mais 24
utentes na valência de CAO.

Após a obtenção da licença de utilização da autarquia e da Segurança Social, a ALADI poderá
colocar em funcionamento o Novo Lar e o alargamento do CAO. Contudo, este aumento de
capacidade não será de imediato comparticipado pela Segurança Social, aguardando-se a
disponibilidade orçamental deste organismo para esse efeito. Assim, o formato de arranque do
Novo Lar carece ainda de maturação e do ajustamento do seu quadro de pessoal, tendo em
vista um regime de funcionamento não subsidiado pela Segurança social.

MELHORIA DO SERVIÇO COM IMPACTO DIRETO NOS UTENTES

Assegurar um plano de formação contínua a todos os trabalhadores
A formação, no ano de 2012, centrou-se nas áreas da segurança interna dos edifícios do Lar
Residencial e do Centro de Atividades Ocupacionais, Primeiros Socorros, Combate a
Incêndios, Segurança e Higiene no Trabalho e Organização de Emergência, que abrangeu 54
trabalhadores.

O plano de formação permitiu dotar os colaboradores de competências necessárias a uma
intervenção eficaz em situações de emergência, reciclando os conhecimentos dos
colaboradores que já possuíam formação nesta área e alargando estas competências a um
grupo maior de colaboradores.
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Estabelecer parcerias e intercâmbios com instituições congéneres
Foi dada continuidade à participação em atividades com outras instituições, como o Torneio de
Boccia da APPACDM de Matosinhos – Centro Dr. Leonardo Coimbra; o Campeonato Nacional
Adaptado de Futsal com a participação do MADI, MAPADI e o Centro da Touguinha;
Teve ainda lugar a organização do I Festival de Danças e Cantares da ALADI com a
participação do MADI, APPACDM de Matosinhos – Centro Dr. Leonardo Coimbra, APPACDM
da Maia e ARCIL da Lousã.
Celebrar protocolos com estabelecimentos do ensino superior
Mantiveram-se os protocolos existentes, não se tendo efetuado progressos na aproximação a
novas instituições.

Colmatar as carências e as deficiências face às normas e aos regulamentos oficiais
Durante o ano de 2012 foi dada continuidade ao aperfeiçoamento das medidas de segurança
das instalações contra incêndios.
Certificar a qualidade dos serviços da Instituição
Durante o ano de 2012, teve lugar a auditoria no âmbito do processo de certificação EQUASS
Assurance - Certificação da Qualidade dos Serviços Sociais - EQUASS nível 1, a qual resultou
na renovação por mais 2 anos da certificação para o referido nível.

Procurar oferecer novas atividades externas aos utentes
Foi mantida a frequência diária da piscina e as duas sessões semanais de hipoterapia. A
promoção de idas a espetáculos culturais foi uma aposta forte do ano que agora terminou.
Proporcionar aos utentes um maior contacto com o exterior da Instituição
Continuamos a proporcionar a diversificação das atividades incentivadoras de novas
experiências/vivências fora da instituição, tais como visita a museus, idas a jogos de futebol,
caminhadas organizadas com fins sociais, recolha de alimentos no âmbito da campanha do
Banco Alimentar, participação em cerimónias religiosas organizadas pela diocese do Porto e
visitas aos locais das romarias do Concelho.
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Definir e monitorar, de forma regular e rigorosa, um conjunto de boas práticas
Foi dada continuidade ao acompanhamento sistemático de cada utente com base num PDI –
Plano de Desenvolvimento Individual. Este plano é avaliado e revisto anualmente e
monitorizado de 6 em 6 meses.
Elevar os cuidados com a alimentação, a saúde, o bem-estar dos utentes
Mantém-se a subcontratação da preparação de refeições de forma a garantir o cumprimento
integral e permanente de todos os normativos legais em vigor, em termos de higiene e
qualidade alimentar.
Reunir periodicamente com os familiares dos utentes
A forma encontrada para melhor gerir os interesses de utentes e familiares passou pela
realização de reuniões individuais ao longo do ano.

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Melhoramento de infraestruturas e equipamentos
A fase visível da ampliação das novas instalações aconteceu no decurso do ano de 2012,
tendo a nova Unidade de Apoio que compreende o refeitório, cozinha e lavandaria entrado em
funcionamento em agosto. O novo Lar residencial foi também finalizado estando em curso a
remodelação da nova unidade do Centro de Atividades Ocupacionais.

Foram implementadas medidas de otimização e compatibilização do sistema de painéis
solares com a nova caldeira de aquecimento de águas que servirá as 2 unidades residenciais
e a Unidade de Apoio.

Renovar as salas de CAO ao nível dos materiais e equipamentos
Recebemos uma doação de sofás que permitiram dotar os espaços de apoio ao CAO de
novas condições de bem-estar.
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3.

LIGAÇÃO À COMUNIDADE

Organizar e rotinar eventos culturais e de convívio nas instalações
O Espetáculo Solidário realizado no âmbito das comemorações do 25.º aniversário da ALADI
continuou a ser um momento marcante de convívio entre familiares, associados,
colaboradores e utentes da ALADI.

Foi lançada a 1.ª edição da Caderneta de Cromos Solidária a favor da ALADI. Este
lançamento só foi possível com o empenho e colaboração do Ascensão Futebol Clube.

A continuidade da participação dos nossos utentes no Carnaval de Lavra e na festa de Natal é
motivo de grande regozijo para a comunidade envolvente, constituindo já um referencial de
qualidade e de imaginação. Para os nossos utentes constitui um momento de grande alegria e
motivação.

A venda de Natal continuou a realizar-se, e desta vez com a colaboração entusiástica do
Grupo de Jovens da Paróquia de Lavra – Jovens Rumo ao Amor de Cristo (JORAC). A venda
de Natal já faz parte dos hábitos da instituição e da comunidade envolvente.
Proporcionar visitas a grupos e entidades com espírito de ajuda
Alguns grupos e instituições vieram visitar e interagir com a ALADI, designadamente a
empresa Clearspot, que entregando telas publicitárias para serem transformadas em sacos
para uso comercial, permitiu divulgar a Instituição e obter algumas receitas monetárias.
Fomentar a utilização das instalações por entidades terceiras de forma a permitir a
interação
Disponibilizaram-se as instalações a organizações e entidades particulares para a realização
de eventos no auditório e para uma exposição itinerante sobre biodiversidade.

Em 2012, decorreu a fase inicial e intermédia do projeto “Horta Pedagógica para Todos”. Este
projeto permite o desenvolvimento de agricultura biológica nas instalações da ALADI e visa
fomentar a partilha e entreajuda entre utentes e comunidade envolvente.
Manter a publicação do boletim “Obelisco”
No ano de 2012, o “Obelisco” teve 1 edição.
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Manter uma webpage e a divulgação no Facebook
Estes 2 instrumentos de divulgação mantiveram-se devidamente atualizados e revelam-se
meios de grande potencial na relação com a comunidade.
Divulgar as atividades nos órgãos de comunicação social
A ALADI foi sendo objeto de várias notícias e de reportagens, sobretudo, nos órgãos de
comunicação social nacionais, locais e concelhios. Destacamos a reportagem efetuada pela
RTP1 para o programa Praça da Alegria.
Aumentar o trabalho voluntário na instituição
No ano de 2012, continuamos a divulgar e a promover o voluntariado na instituição. Instituímos
a celebração do Dia Mundial do Voluntário no Plano de Atividades Socioculturais, como forma
de assinalar quem connosco partilha este trabalho. Neste ano, aumentamos de 2 para 5 o
número de voluntários a colaborar com a instituição.
Aumentar o número de associados
No ano de 2012, angariaram-se 52 novos associados, o que não se pode considerar um bom
resultado, dado que registamos 79 desistências.
Também as quotas anuais continuam a ser de difícil cobrança, pois o seu baixo valor (12
euros), não permite gastar grandes meios na sua cobrança e ainda há uma grande resistência
nos associados para utilizarem a transferência bancária ou o débito direto.
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4.

SOLIDEZ FINANCEIRA

Angariar um corpo permanente de mecenas
Continuamos com capacidade de captação de apoios pontuais, mas a tarefa estruturante de
construção de um corpo permanente de mecenas ainda não foi conseguida.
De entre os apoios pontuais temos de destacar a ASCENDI que anualmente nos distingue
com um apoio monetário significativo.

Particularmente neste ano de 2012, foram obtidos os seguintes donativos destinados a apoiar
a construção do Novo Lar (valores iguais ou superiores a 500 euros):

ASCENDI – 7.500 €
APDL – 5.000 €
Maria do Céu Gomes – 5.000 €
Maria Glória Silva – 5.000 €
António Silva – 2.500 €
Arlindo Silva – 2.500 €
Horácio Torre, Lda. – 2.500 €
Maria Alice Pereira – 2.500 €
Márcia Moura – 600 €
Albino Duarte – 500 €
Fernando Pereira Franco – 500 €
José Manuel Domingues Santos – 500 €
Dinamizar a captação de donativos associados ao IRS
A Instituição continua a ter o estatuto de beneficiária de 0,5% do IRS que os amigos da ALADI
lhe dedicarem. Em 2012, fez-se um mailing a cerca de 8.000 lares no sentido de escolher a
ALADI como beneficiária desse donativo. Da campanha realizada em 2011 resultou uma
receita de 6.705 euros e da campanha realizada em 2012 um total de 13.094 euros.
Continuaremos estas ações esperando que o retorno continue a crescer.
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Otimizar a gestão dos recursos humanos cumprindo a legislação e garantindo a
qualidade do serviço
Procedeu-se ao enquadramento de 2 colaboradores, um na área de serviços de apoio e outro
na área da equipa multidisciplinar, recorrendo às medidas de apoio ao emprego
disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Esgotar permanentemente a capacidade do número de utentes
Ao longo do ano de 2012, foi mantida nos níveis máximos ou próximos destes a ocupação do
número de vagas contratadas com a segurança social.

A ALADI formulou um pedido ao Centro Distrital da Segurança Social do Porto para admitir
mais 12 utentes em CAO em regime de extra-acordo (sem comparticipação da Segurança
Social), o qual não foi atendido, dado que as unidades de CAO preveem na legislação
aplicável apenas unidades até 30 utentes. Na interpretação daquele organismo, a ALADI tem 2
unidades de CAO com 30 utentes cada e não poderá alargar a sua resposta neste
enquadramento. Deverá a instituição aguardar pela entrada em funcionamento das novas
unidades de CAO e Lar Residencial para admitir novos utentes.
Não obstante esta informação, fomos também informados pelo Centro Regional de Segurança
Social que a contratação dos novos acordos de cooperação não se avizinham possíveis a
curto prazo por inexistência de recursos financeiros para o efeito.
Em suma, a instituição disporá de estruturas para apoiar mais utentes, mas estará
condicionada, porque não poderá admitir utentes em condições equivalentes às dos atuais, na
medida em que a Segurança Social não tem verbas para apoiar o funcionamento.

A medida de integração de novos utentes em CAO, em regime experimental de extra-acordo,
implementada no ano de 2011, teve continuidade em 2012.

No fim do ano, tínhamos 32 utentes em Lar Residencial e 64 em CAO (incluindo exta-acordo),
nos quais se incluem os de LAR.

Adequar o valor das mensalidades ao rendimento do agregado familiar
A tabela de mensalidades, para os utentes de CAO e de LAR, em vigor desde setembro de
2011 não sofreu alteração. Refira-se que o valor das mensalidades só cobre cerca de 18% dos
custos da ALADI.
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Rentabilizar o espaço visual exterior
O limite definitivo do terreno do lado sul veio permitir o avanço do estudo para rentabilização
do espaço. A entidade parceira que irá desenvolver graciosamente o referido estudo (grupo de
consultoria dos alunos da faculdade de economia do Porto - FEP Consulting) já iniciou os
trabalhos.

4. CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES CORRENTES

As atividades a seguir descritas correspondem às atividades de âmbito sociocultural
desenvolvidas durante o ano de 2012:

Janeiro

Visita do Centro Social e Paroquial de Perafita à ALADI: Visita de um grupo de crianças do
referido Centro e realização de atividades de culinária. Partilharam connosco a confeção de
pastéis de coco e no final um lanche convívio.
Dia de Reis: Canto das janeiras aos utentes do Centro Social de Lavra e à Escola EB1 da
Agudela.

Visita de Alunos da Escola EB 2 e 3 de Lavra à ALADI: Canto das janeiras pelos alunos e
colaboradores da escola aos utentes da ALADI.
Fevereiro

Espetáculo Herman José no Auditório de Lavra: os utentes da ALADI assistiram ao
espetáculo com grande entusiamo. O facto de ser uma saída à noite possibilitou uma
experiência diferente do serão habitual.

Jogo de Futebol Boavista / Espinho no Estádio do Bessa: os utentes adeptos do clube
tiveram a oportunidade de ver um jogo no estádio da sua eleição.
Festa de Carnaval na ALADI - Assinalada a data com uma tarde de discoteca na ALADI, com
música adequada ao tema.
Relatório e Contas do ano de 2012
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Participação no Corso Carnavalesco: os utentes participaram no Corso Carnavalesco
organizado pela junta de Freguesia de Lavra com um carro alegórico subordinado ao tema:
“Circo”.
MUMA (Museus de Matosinhos) na ALADI – os técnicos da MUMA estiveram na instituição
com a apresentação dos museus existentes em Matosinhos através de uma rábula. Em
simultâneo decorreu um ateliê de confeção de biscoitos de milho para abrilhantar o lanche.
Campeonato Nacional Adaptado – Futsal – os utentes da ALADI realizaram jogos, no
Centro Recreativo de Pampelido, com o MADI, MAPADI e o Centro da Touguinha. Os
resultados não foram os melhores mas a diversão, o prazer e o convívio que esta atividade
proporcionou foi fantástica.
Março

Dia Internacional da Mulher: os utentes realizaram pequenas flores utilizando materiais
reciclados para oferecer às mulheres da instituição e familiares.
Dia do Pai: realização pelos utentes de uma lembrança para oferecer ao pai.

Visita à Quinta de Santiago: os utentes da ALADI participaram em atividades e visitaram a
Quinta de Santiago, a convite da MUMA.
Visita ao Museu Escola EB 2 / 3 de Lavra: os utentes da ALADI participaram na realização
de um espantalho com os alunos da Escola. Esta atividade também foi promovida pela MUMA.
Abril

Páscoa: a Instituição foi decorada de forma alusiva à época e a Visita Pascal foi ao lar
residencial.
Espetáculo de Dança “Atitude”: os utentes da Aladi foram convidados a participar no
espetáculo de dança organizado pelo grupo “Atitude”. A interação entre os jovens e os nossos
utentes são deveras positivas e favorecem o convívio.
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Maio

Mês de Maria: o mês de maio é marcado pela realização diária da novena na nossa Capela.
Há sempre um grupo de utentes que se interessa pelas questões religiosas e aprecia este
momento.
Dia da Mãe: foi desenvolvida por todos os utentes de CAO uma atividade que consistiu na
elaboração de flores para oferecer às mães.
Dia Internacional da Família: foi elaborado um painel de fotografias das famílias dos nossos
utentes.

Festa do Agrupamento das Escolas de Lavra: fomos convidados a estar presente na festa
do Agrupamento. Um grupo de utentes apresentou a Instituição com a exposição de alguns
trabalhos e um outro grupo participou em jogos tradicionais integrando as equipas dos alunos
da Escola.
Banco Alimentar: Mais uma vez a ALADI esteve presente na campanha de recolha de
alimentos.

Caminhada Lavr’andar: organizada pela associação de pais da Escola EB 2 / 3 de Lavra com
a participação de utentes, funcionários e elementos da Direção. A receita desta caminhada
revertia a favor da ALADI.
Peregrinação dos Frágeis: participação de um grupo de utentes e funcionários na cerimónia
religiosa organizada pela Diocese do Porto.
Senhor de Matosinhos - passeio pela romaria e churrasco nos jardins da ALADI com arraial
decorado pelos utentes.

Junho

Dia Mundial da Criança – visita do inforcity à nossa instituição para a realização de jogos e de
um lanche partilhado.
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Barraquinha no Jardim de Infância . Praia de Angeiras: mais uma vez fomos convidados a
estar presente na festa de fim de ano.

Museu História - Escola Gonçalves Zarco: atividade promovida pela MUMA em que os
nossos utentes visitaram o Museu.
Festa de Encerramento da Escola EB 2 / 3 de Lavra: fomos convidados a estar presentes
na festa de encerramento do ano letivo.
Santos Populares - S. João: promoção de um convívio entre funcionários e utentes, do qual
constaram a realização de jogos populares, declamação de quadras S. Joaninas e lanche
convívio.
Inícios do verão: todos os clientes foram envolvidos na decoração da instituição de acordo
com o tema.
Julho

Tempo de Veraneio – Idas diárias à praia.

Passeio de Final do Ano de Trabalho: visita ao Centro Histórico de Guimarães e ao Paço
dos Duques, com poi picnic servido pelas nossas funcionárias na Serra da Penha.
Setembro

Abertura Ano Letivo - Acolhimento dos clientes.

Início do outono - Foi decorada a instituição de acordo com o tema.

Dia Europeu sem Carro - realizou-se um passeio de metro com alguns utentes e dentro da
instituição executaram-se trabalhos alusivos ao dia.
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Outubro

Dia Mundial da Música – atividade alusiva ao dia Mundial da Música que consistiu na visita à
Casa da Música no Porto.
Visita à Fundação de Serralves – tarde de passeio em Serralves.

Halloween: a instituição foi decorada a rigor e com muita criatividade para assinalar este dia.

Novembro

Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável: realizou-se um concurso de receitas
nos diversos grupos de atividade. Foram selecionadas algumas pela Equipa Técnica para
fazerem parte da ementa semanal como prémio de participação.
São Martinho - lanche de S. Martinho.

2º Torneio de Bocia – Centro Dr. Leonardo Coimbra: os utentes da ALADI tiveram uma
participação brilhante no torneio arrecadando o 1º lugar.

Dia Nacional do Mar: realizou-se uma visita / exposição no CMIA (Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental) em Matosinhos e participação em atividades lúdico-pedagógicas no
local.
Comemorações do dia Internacional da Pessoa com Deficiência
•

Participação nas comemorações que tiveram lugar no Complexo Desportivo da Povoa
do Varzim, com uma pequena exposição de trabalhos realizados pelos utentes e uma
dança;

•

O Jardim Infantil (JI) - Praia de Angeiras convidou-nos a estar presente e a assinalar o
dia. Utentes e funcionários, vestidos a rigor contaram e retrataram a história da Branca
de Neve aos alunos do JI;

•

Participação no espetáculo organizado pela APPACDM da Maia com uma dança
apresentada no Auditório do Tecnimaia.
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“Parte de Nós Natal” da Fundação EDP: convívio com funcionários / voluntários da
Fundação EDP nas diversas atividades em sala e lanche convívio oferecido pela entidade.

Banco Alimentar: Mais uma vez a ALADI e os seus utentes estiveram presentes na
campanha de recolha de alimentos.
Dezembro

Dia Mundial do Voluntário: lanche convívio com os voluntários da ALADI como forma de
assinalar a data. Visita às instalações da ALADI do colégio “Oporto British School”, numa
perspetiva de responsabilidade social.

Exposição / Venda de trabalhos: ocorreu, simultaneamente, em dois espaços, na sede da
instituição e no Largo Fernando Aroso.
Festa de Natal ALADI: animação com músicas e teatralização de números realizados pelos
nossos utentes e lanche convívio com os familiares.
Teatro de Natal no Auditório Padre Ramos - o infantário “o barquinho” promoveu um
espetáculo e os nossos utentes foram convidados a assistir.

Teatro Rivoli: os utentes assistiram ao musical “Aladino no Gelo”, contribuindo para a alegria
dos mesmos.
Festa de Natal APPACDM de Matosinhos – Centro Dr. Leonardo Coimbra: os nossos
utentes foram convidados a assistir ao espetáculo contribuindo para uma vivência mais intensa
do espirito Natalício.
Festa de Natal da Inforcity: os nossos utentes foram convidados a assistir ao espetáculo
realizado no auditório da ALADI. Este evento já vem sendo recorrente nestes últimos anos.
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6. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

No ano de 2012, a ALADI atingiu um resultado de exploração equilibrado, contra –23 mil euros
em 2011.
A preocupação generalizada de contenção de gastos e o aumento da comparticipação dos
utentes foram os fatores responsáveis pelos resultados apresentados.

O resultado líquido do exercício foi positivo em 68 mil euros, mas contém cerca de 71 mil
euros de donativos (40 mil euros de donativos para apoiar a construção do Novo Lar, 24 mil
euros de donativos diversos e ainda 7 mil euros relativos à consignação de IRS – não foram
aqui incluídos os donativos do Banco Alimentar dado o seu caráter recorrente e operacional),
pelo que o resultado líquido sem inclusão dos subsídios ficou próximo de zero (–3 mil euros),
mas tal deveu-se apenas aos gastos financeiros incorridos devido ao incumprimento do POPH
em matéria de pagamentos. Em 2011, o resultado líquido foi de cerca de 51 mil euros e o
resultado líquido corrigido de subsídios e mais-valias foi de –18 mil euros.

Em 2012, foi mantido o número de trabalhadores do ano 2011, 57, o que retrata a
estabilização do seu quadro de pessoal no ano em análise.

Este ano, não contamos com uma contribuição financeira da Câmara Municipal de Matosinhos,
para o apoio às atividades físicas de ginásio e de piscina, devido à forte contenção financeira.

Apesar da diminuição ocorrida no presente ano, o Banco Alimentar continua a representar
para a ALADI um dos principais apoios financeiros através da entrega de alimentos. Em 2012,
representou cerca de 16 mil euros, contra 20 mil em 2011. Alguns voluntários da ALADI
continuam a participar nas iniciativas de recolha de alimentos de âmbito nacional, nos meses
de maio e de novembro.

Os donativos recebidos de particulares e empresas, excluindo o Banco Alimentar, ascenderam
a cerca de 64 mil euros, contra 22 mil euros em 2011. Este acréscimo retrata o forte
envolvimento da comunidade na concretização do projeto do Novo Lar. Foi ainda recebido um
donativo derivado da consignação de IRS de cerca de 7 mil euros.
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As disponibilidades monetárias ascendiam no final do ano a cerca de 359 mil euros, o que
significa um aumento de cerca de 63 mil euros face às existentes em 31 de dezembro de
2011.

No presente, falta apenas pagar a última tranche do valor da empreitada do Novo Lar,
correspondente a 25% do valor contratado (300 mil euros mais IVA). As condições de
pagamento constantes do contrato de empreitada de apenas 4 tranches, correspondendo cada
uma a 25% de obra realizada, permitiram uma gestão da tesouraria do investimento sem
grandes interferências na tesouraria corrente da Instituição, pelo que a estabilidade dos fundos
de tesouraria foi conseguida no final de 2012, apesar de terem existido momentos de alguma
instabilidade e dificuldade de pagamentos ao longo do ano, fruto dos atrasos dos pagamentos
do POPH e da Câmara Municipal de Matosinhos.

7. AGRADECIMENTOS

A Direção, ao terminar mais um ano de atividades, quer testemunhar o seu profundo
agradecimento a todos os que reconhecem a obra meritória que é a ALADI e que para ela
também contribuem de forma muito ativa e concreta.
Apesar de podermos ser injustos com todos os que nos ajudaram, permitimo-nos destacar e
agradecer à Câmara Municipal de Matosinhos e à Junta de Freguesia de Lavra, bem como ao
Banco Alimentar e ao Instituto de Segurança Social do Distrito do Porto pelo apoio que nos
dispensaram.
Destacámos, ainda, uma palavra de agradecimento especial a todos os amigos mecenas que
nos apoiaram neste ano de forte investimento.
A Direção da ALADI deixa, igualmente, uma palavra de reconhecimento e de agradecimento
aos trabalhadores desta Instituição pela forma empenhada e competente com que ajudam a
melhorar a vida dos nossos utentes.

Por último, uma palavra muito especial para todos os associados e amigos da ALADI, pois é o
seu apoio e a sua participação que nos dão mais força para continuarmos a poder ajudar
aqueles a quem a sorte não quis que não precisassem do nosso servir.

Lavra, 28 de fevereiro de 2013

Relatório e Contas do ano de 2012

17

ALADI
Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual

A DIREÇÃO

_________________________
Joaquim Branco
(Presidente)

_________________________
Paulo Pinto
(Vice-Presidente)

________________________
Margarida Fernandes
(Secretária)

_________________________
Manuel Dias da Silva
(Tesoureiro)

_________________________
Joaquim Moreira
(Vogal)

_________________________
Rui Costa
(Vogal)

_________________________
Vítor Pinho
(Vogal)
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