
 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Silvares, 03 de abril de 2017 

Assembleia Geral 

A Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Silvares reuniu recentemente em 

Assembleia Geral para, além de outros assuntos, discutir e aprovar o Relatório de Atividades e 

Contas de 2016. 

Carlos Jerónimo, Presidente da Direção, fez uma apresentada resumida das principais 

actividades desenvolvidas, tendo informado que nas valências seniores a procura é elevada, 

registando-se uma lista de espera significativa na Estrutura Residencial para Idosos e um 

crescente aumento da procura do Serviço de Apoio Domiciliário, dando conta ainda da 

preocupação no funcionamento da valência da infância que têm registado uma diminuição 

lenta mas consistente. 

A realização de eventos como as Olimpíadas Seniores e o Pinhal Sénior Party já fazem parte do 

calendário regional de encontros da terceira idade, ou a presença forte em diversos eventos na 

região e algumas visitas temáticas, por exemplo ao Santuário de Fátima ou à praia, mas 

também a realização por exemplo do Dia do Pijama – em colaboração ativa com as crianças do 

jardim-de-infância – ou da Festa dos Finalistas da Creche, também constituem momentos altos 

da Associação. 

Uma forte aposta na formação e qualificação dos recursos humanos e a sua diversificação, são 

vectores essenciais da vida da IPSS que permitem um leque de realizações que contribuem 

para uma prática de envelhecimento ativo da população que a Associação serve. 

2016 fica ainda marcado pela aquisição de uma carrinha de 5 lugares dedicada ao Serviço de 

Apoio Domiciliário e do Centro de Dia, e pela requalificação integral da cobertura do edifício 

do Centro Comunitário das Lameiras, e de pequenas obras de reparação e conservação no seu 

interior, investimentos que rondaram o valor de 50.000€. 

Para o funcionamento e o desenvolvimento da actividade a Associação registou uma receita de 

989.388,14€ e uma despesa de 927.889,00€, registando um resultado liquido positivo de 

61.499,14€. 

Posto à votação o Relatório de Contas e Atividades foi aprovado por unanimidade. 
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