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1. EDITORIAL
DESIGNIO DAS IPSS
As IPSS desenvolvem a sua atividade ao abrigo do artigo 63ª, da Constituição da República
Portuguesa, nomeadamente no seu parágrafo 5.º, que refere que o Estado apoia e fiscaliza, nos
termos da lei, a atividade e o funcionamento das instituições particulares de solidariedade social e de
outras de reconhecido interesse público, sem carácter lucrativo, com vista à prossecução de objetivos
de solidariedade social.
As IPSS estão, também, legalmente estabelecidas no Estatuto Jurídico das Instituições Particulares
de Solidariedade Social (Decreto-Lei n.º 1172-A/2014), que contém a regulamentação global das
IPSS que se proponham à resolução de carências sociais.
As IPSS podem ser de natureza associativa e como tal, associações de solidariedade social,
associações de voluntários de ação social, associações de socorros mútuos ou mutualistas e
irmandades da Misericórdia. Podem ser de natureza funcional fundações de solidariedade social e
centros sociais paroquiais ou outros institutos criados por organizações da Igreja Católica ou, ainda,
por outras organizações religiosas, (sujeitos ao regime das fundações de solidariedade social).
As IPSS podem agrupar-se por uniões; federações e confederações.
O Estado, no seu próprio interesse e porque as IPSS realizam esta função social com grande
qualidade e economia de meios, nomeadamente, porque a realizam através de muito voluntariado e
com uma organização muito próximas dos seus utentes, que, por vezes, são até familiares,
sabiamente, tem confiado estes serviços às IPSS, nem sempre, devidamente apoiadas.
Neste contexto, têm surgido, acusações e notícias na comunicação social, que podendo ser verdadeiras
e condenáveis, não são, de forma alguma, a expressão da forma de estar da generalidade das Instituições, nem tão pouco dos seus generosos e abnegados diretores, como têm pretendido passar a ideia.
É inadmissível, e de certa baixeza, insinuar que comportamentos irregulares, de uns, com certeza,
mal-intencionados, são extensíveis aos restantes que solidária e graciosamente para elas trabalham ou
trabalharam, ou, tiveram ou ainda têm cargos de direção, seja a que nível for.
O honesto, ponderado e transparente uso dos recursos públicos postos à disposição de uma
instituição, qualquer que ela seja, é o dever primeiro dos seus responsáveis e a atitude preponderante.
A continuar assim, com esta campanha insinuosa e altamente depreciadora, estaremos a correr o
sério risco de muita gente que apoia IPSS, com o seu trabalho, o seu saber ou o seu dinheiro, o deixe
de o fazer. Mais, corremos o sério risco de, a muito curto prazo, não termos diretores a assumir este
papel preponderante e de grande importância que é, único, que é de se dar, de dar o melhor que
sabem e podem em prol de uma comunidade em particular e da sociedade em geral.
Existem, em Portugal, mais de dez mil diretores voluntários a assumir grandes responsabilidades,
também financeiras, pondo em risco o espólio pessoal e familiar, para assumir objetivos
importantíssimos para as comunidades.
São estas pessoas que suportam, muitas vezes, uma estrutura, única nas suas freguesias e nos seus
concelhos, dando trabalho a muitos milhares de portugueses e sustento a imensas famílias.
Horácio Santiago
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2. CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

2.1 – Direcção
Presidente

- Horácio José Campos da Paz Santiago

Vice-presidente - Fernando Manuel Vieira dos Santos Lopes
Secretário

- Ana Maria Jorge dos Santos Leal

Tesoureiro

- Mário Lopes Santiago

Vogal

- António dos Santos Lopes

2.2 – Assembleia Geral
Presidente

- Fernando dos Santos Costa

1.º Secretário

- Carlos Alberto Correia Gomes

2.º Secretário

- Maria de Fátima Vieira de Carvalho Cortez

2.3 – Conselho Fiscal
Presidente

- Hélder Direitinho Gomes Santiago

1.º Relator

- Pedro José Isidoro Pereira

2.º Relator

- Fernando Machado dos Santos
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RECURSOS HUMANOS
A CELIUM, para o desenvolvimento das suas principais atividades, durante o ano de 2017, manteve uma
relação contratual com quarenta e oito colaboradores. Tem contado, também, com a colaboração de alguns
voluntários.
Ao longo do ano proporcionámos visitas, estágios de observação e estágios curriculares a formandos de
diversas áreas de serviços, que, por sua vez, dão uma ajuda suplementar, desenvolvendo diversos tipos de
atividades, sendo, por isso, considerada uma Instituição de referência, tanto pela forma como acolhe
os alunos e formandos como pelo acompanhamento, que lhes proporciona.
A Câmara Municipal de Coimbra disponibiliza, uma vez por semana, dois professores que orientam as
atividades de ginástica para idosos, nas nossas instalações e de hidroginástica nas piscinas municipais.
A CELIUM continua a ser o maior empregador da freguesia de Ceira.
A CELIUM, num tempo que é de grandes dificuldades, tem mantido os seus colaboradores, paga
atempadamente os salários e remunera segundo a tabela salarial acordada, premiando o empenho, a
produtividade e a assiduidade dos seus colaboradores.
A instituição tem um programa de avaliação do desempenho.
Temos ao serviço da instituição, na generalidade, colaboradores assíduos, conscientes e empenhados.

Quadro de recursos humanos
Diretora de Serviços – Técnica de Serviço Social - Anabela Teixeira dos Santos
Encarregada de Serviços Gerais
- Catarina Alexandra dos Santos Rodrigues
Psicóloga
- Maria João Pereira de Carvalho
Serviços de Secretaria e Contabilidade
Escriturária de 1.ª
Escriturária de 2.ª
Técnico Oficial de Contas (Avença)
Voluntária
Serviço de Cozinha
Cozinheira de 2.ª
Ajudantes de cozinha
Serviço de Transportes
Motorista
Centro de Dia
Animadoras Sócio Cultural
Estágio Emprego de Gerontologia
Ajudante de Ação Direta
Auxiliares de serviços gerais
Monitora de Arte Decorativa (Voluntária)
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- Maria de Lurdes P. A. de Castro
- Teresa Isabel dos Santos Baptista
- LOPARCONTA, L.da (Arnaldo Ferreira)
- Maria de Fátima Cortez
- Lídia Maria Ferreira Carvalho
- Sónia Dalila Rodrigues Correia
- José Carlos Rodrigues Vieira Pedro
- Mónica Catarina das Neves Valença
- Joana Andreia Ferreira Costa
- Maria Alice dos Santos Videira
- Catarina Isabel Lagoas da Silva
- Maria Luísa Simões Marques
- Maria de Fátima Cortez
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Serviço de Apoio Domiciliário
Animadora sócio cultural
Ajudantes de Ação Direta

Auxiliar de serviços gerais

Fórum Sócio Ocupacional
Animadora Sócio Cultural

- Mónica Catarina das Neves Valença
- Maria Fernanda dos Santos Batista
-Ana Cristina Cavalheiro Lopes
- Maria Isabel Correia Pereira Baptista
- Maria da Conceição Simões Alves
- Arminda Conceição Amado Santos Bento
- Alexandra Filipa dos Santos Vieira
- Ana Rita dos Santos Matos (até 28/02/2017)
- Vera Joana Malva da Silva
-Andrea Sofia Santos Lopes (até 10/04/2017)

Centro de Atividades de Tempos Livres
Animadora Sócio Cultural

Ajudante de ação educativa
Creche
Educadoras de Infância
Ajudante de ação educativa

- Mónica Catarina das Neves Valença
-Andrea Sofia Santos Lopes (até 10/04/2017)
- Vera Joana Malva Silva
- Ana Luísa C. L. S. Conceição
- Débora Miriam Rodrigues Gonçalves
- Sara Filipa Santos Cunha
- Rita Mariana Quatorze Vieira
- Alexandra Margarida C. S. Mesquita
- Raquel João A. Baptista
- Ana Rita dos Santos Fontes Fernandes
- Lara Joana Cordeiro Amado

Atividades de Enriquecimento Curricular
Professor de Música
Professor de Atividade Física
Professoras de Inglês
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2017
No ano que agora terminou, a CELIUM continuou a desenvolver um conjunto de respostas sociais
para apoio à comunidade, primeiramente, da freguesia de Ceira e dos lugares limítrofes e, agora,
também, de uma forma mais abrangente, para todo o distrito de Coimbra, conforme previsto nos
objetivos da instituição, nos estatutos e no plano de de atividades.
Desde 2006, que a CELIUM não tem listas de espera, apesar de ter tido, quase sempre, mais clientes do
que os que são estabelecidos nos acordos com a Segurança Social, respeitando a capacidade estabelecida.
Pontualmente, sentiram-se algumas dificuldades, em algumas das respostas sociais, para manter a
frequência ao nível dos acordos estabelecidos, nomeadamente no Centro de Atividades e Tempos
Livres e no Centro de Dia.
Contingências da época. Poucas crianças, muitos idosos independentes.
Há anos que a Instituição cobra a baixo dos valores estabelecidos nas tabelas da Segurança Social,
em qualquer das suas respostas sociais, consciente do seu importante papel de solidariedade e acção
social e das dificuldades financeiras da população que serve. Este ano, de 2017, vimo-nos obrigados,
a baixar, ainda mais, o nível das comparticipações familiares.
Por exemplo, o Centro d Atividades e Tempos Livres foi gratuito para todas as crianças.
Infelizmente, para ambas as partes, os rendimentos “per capita” continuam a ser muito baixos e isso
é, perfeitamente, percetível nos valores apresentados pelas comparticipações familiares do Centro de
Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Fórum e Creche.
A CELIUM manteve a realização das Actividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas Básicas
de Torres do Mondego e Vendas de Ceira, abrangendo oitenta crianças.
O serviço de transportes está reduzido a três crianças.
Continuámos a promover o desenvolvimento social da freguesia de Ceira e a cumprir os seus objetivos.
4.1. RESPOSTAS SOCIAIS
4.1.1. Centro de Dia (CD)
O Centro de Dia é uma resposta social em equipamento, que presta apoio social a clientes idosos,
com mais de 60 anos de idade, para promover a sua autonomia e retardar a entrada em Lar.
As atividades estão interligadas com a satisfação das necessidades básicas de alimentação, através do
fornecimento do pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar, higiene pessoal e cuidados de imagem,
actividades ocupacionais e acompanhamento psicológico.
Os utentes dependentes ou sem apoio familiar continuam a usufruir dos serviços de higiene pessoal e
tratamento de roupas, havendo outros serviços extras, de que destacamos, transportes e compras de
alimentos, produtos de higiene pessoal e de habitação e produtos farmacêuticos.
Alguns dos nossos clientes puderam usufruir de Ajuda Telefónica e do Banco de Ajudas Técnicas.
Foram proporcionadas diversas atividades aos cliente, de que destacamos passeios, caminhadas,
ginástica, hidroginástica, trabalhos artesanais, jogos, ações de sensibilização, alfabetização, leitura
(visita mensal do bibliomóvel), histórias de vida, música e canto, cinema, prevenção e tratamentos de
saúde, vacinação, encontros intergeracionais e interinstitucionais.
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4.1.2. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), para idosos, promove a melhoria da qualidade de vida dos
utentes e familiares, previne situações de dependência, melhora a autonomia dos clientes, assegura a
satisfação das necessidades básicas da sua vida diária, presta cuidados de ordem física e apoio
psicossocial. O SAD tem um serviço de socialização e animação em casa dos clientes mais dependentes.
A CELIUM manteve o Serviço de Apoio Domiciliário Integrado acrescentando ao serviço tradicional,
jantares, todos os dias e almoços, lanches e higienes pessoais aos fins de semana, apesar continuarmos
sem o devido apoio para este serviço.
Tal como no serviço do Centro de Dia, os clientes do Serviço de Apoio Domiciliário dispuseram, ainda, do
apoio de uma Psicóloga e de uma Animadora Sócio Cultural e tiveram a possibilidade de usufruir dos serviços
de transporte para deslocação a análises, consultas, cuidados médicos e de fisioterapia, a serviços públicos
obrigatórios, para aquisição de géneros alimentares, serviços de estética e beleza e serviços religiososos e
realização de compras de alimentos, produtos de higiene pessoal e da habitação e produtos farmacêuticos.
Alguns dos nossos clientes de SAD puderam usufruir de Ajuda Telefónica.
Continuámos a disponibilizar o Banco de Ajudas Técnicas.
A CELIUM participou com os seus utentes de SAD em diversas iniciativas sócio-culturais promovidas
pela Câmara Municipal de Coimbra e realizou, ela própria diversos eventos.
4.1.3. Fórum Sócio-ocupacional
Esta resposta social é desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas com desvantagem
transitória ou permanente, de origem psíquica, visando a sua reinserção familiar e profissional ou a
eventual integração em programas de formação ou de emprego protegido.
É uma intervenção integrada, com parceria da CELIUM, Segurança Social e Saúde.
O Forum, disponibilizou aos clientes o pequeno almoço, o almoço, o lanche e jantar, os serviços de
higiene pessoal, tratamento de roupas e atividades ocupacionais e o transporte.
As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2017 visaram o desenvolvimento da autonomia, do
espírito crítico, o fomento do exercício de uma cidadania ativa, assim como a promoção de um estilo
de vida saudável. Destas atividades destacam-se a educação para a saúde e cidadania, a expressão
oral e escrita, visionamento de filmes, informática, jardinagem, atividade física e caminhada.
Para além das atividades semanais os clientes participaram e ajudam a programar e a preparar
atividades anuais e de comemoração de épocas festivas, tais como o carnaval, a páscoa, o magusto, o
natal, convívios intergeracionais, Feira Comunitária e CEIRARTE.
Os clientes produzem, em oficina, objetos utilitários e de decoração, tais como caixas de costura, tapetes,
pisa-papéis, miniaturas de casas, jogos de mesa, enfeites de natal, bordados e quadros decorativos.
É importante salientar o envolvimento dos clientes no planeamento e realização de todas as
atividades, na distribuição de tarefas e limpeza dos espaços utilizados.
4.1.4. Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL)
O CATL é uma resposta social de apoio à componente familiar com o objectivo de promover
educação não formal fomentando o desenvolvimento da personalidade da criança.
O CATL continuou a adaptar-se aos anseios e necessidades dos clientes.
As crianças do CATL tiveram, novamente, a oportunidade de participar em aulas de natação.
A CELIUM fornece almoços, durante os períodos de férias escolares, aos clientes do CATL.
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No período de pausas lectivas dinamizam-se ateliers estruturados pedagogicamente (plástica,
dramática e corporal, ambiental, física, dança, música, encontros intergeracionais, ciência viva e
workshops diversos, cinema, culinária, oficina do conhecimento e informática), em simultâneo com
outras experiências tal como as visitas ao exterior e passeios.
4.1.4. Creche
A Creche continuou a esgotar o acordo, tendo sido frequentada, em média, por 32 crianças.
Ao longo do ano foram realizadas diversas actividades, tendo em conta o plano de acção da CELIUM,
o projecto pedagógico da creche e o programa de sala da responsabilidade das Educadoras.
As crianças tiveram acesso a aulas de natação, de acordo com a idade e o interesse dos pais.
Ao longo do ano foram realizados questionários de satisfação aos pais, onde podemos verificar que
mostraram elevada satisfação em relação às instalações, aos recursos humanos e aos cuidados prestados
aos seus educandos.
4.2 - OUTROS SERVIÇOS
4.2.1 – Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
A CELIUM deu continuidade ao serviço das AEC, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo de, Torres do
Mondego e Vendas de Ceira, numa parceria com o Agrupamento de Escolas Coimbra Sul.
Durante o ano de 2017, as aulas continuaram reduzidas a uma hora por dia, mantendo-se o Inglês 8
1.º e 2.º ano), Música, Atividade Fisica e Desportiva e Criar e Descobrir, nas vertentes dramática, e
plástica, procurando preparar melhor os alunos para uma integração nas actividades das diversas
associações culturais destas freguesias.
No espaço de três anos, as crianças das Actividades de Enriquecimento Curricular desceram de
cento e vinte e cinco crianças, para oitenta, no conjunto das duas escolas.
4.2.2 – Fornecimento de refeições
Durante o ano de 2017, fornecemos pequenos almoços, almoços, lanches e jantares aos clientes de
Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Fórum Sócio Ocupacional, Centro de Atividades de
Tempos Livres e Creche e, quase na totalidade, aos colaboradores da Instituição. Estes serviços
funcionam, também, aos fins-de-semana e feriados, no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário
Integrado.
A ementa da CELIUM, inclui dieta, para quem dela necessita e alterna, diariamente, um prato de
peixe e um de carne entre as duas refeições principais.
A CELIUM manteve o contrato para o desenvolvimento do HACCP.
4.2.3 – Transporte de alunos do CATL
A Instituição colabora com a Câmara Municipal de Coimbra, no transporte dos alunos da Escola
Básica de Vendas de Ceira, desde os lugares do Cabouco e S. Frutuoso na freguesia de Ceira e
Carpinteiros na freguesia de Almalaguês. Presentemente transportamos uma criança de cada lugar.
As crianças transportadas são indicadas pela Câmara Municipal de Coimbra.
Esta parceria é muito importante para o equilíbrio financeiro da Instituição.
4.2.4. Lavandaria
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A lavandaria da CELIUM serve os clientes das diversas respostas sociais e alguns sócios com
maiores dificuldades, para a realização deste serviço.
Apoia, obviamente, todo o tratamento de roupas internas da Instituição.
4.2.5. Apoio Psicossocial
A Celium proporcionou aos seus clientes, famílias, sócios e comunidade em geral, o serviço de Psicologia,
que funciona às segundas e quintas-feiras.
A Psicóloga é, simultaneamente, responsável pelo processo de implantação do Sistema de Gestão
para a Qualidade e colabora no desenvolvimento das atividades do Centro de Dia e Fórum.
4.2.6. Formação Profissional
A CELIUM tem apostado na formação dos seus colaboradores, tanto ao nível interno como externo.
Os serviços de apoio social prestados pela CELIUM, implicam pessoal e direcção com formação ao
nível do saber ser, saber estar e saber fazer, para o bom exercício profissional.
As formações para os colaboradores estão registadas em livro próprio e nos processos individuais
dos colaboradores.
4.2.7. Formação Comunitária
Durante o ano de 2017 mantivemos a actividade da Escola de Saberes, para o crescimento cultural e
social de crianças, jovens, adultos e idosos, que se pretende alargada a outras áreas sociais e culturais.
Demos continuidade ao curso de de arte decorativa, dando mais vida ao ambiente e mais interactividade
aos clientes, no contacto com os associados.
Desenvolvemos acções de sensibilização, jogos tradicionais, informática, tertúlias e convívios.
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4.3. - ANIMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL
Ao longo do ano de 2017 realizaram-se muitas atividades de animação social e cultural,
vocacionadas para sócios, utentes e comunidade, em geral.
Muitas são as atividades desenvolvidas periodicamente. Por exemplo, semanalmente, hà um passeio, dos
utentes do Fórum e Centro de Dia, a locais de Coimbra e arredores, duas ou três vezes por semana
promove-se a caminhada, realizamse os cursos de bordados e de arte decorativa, fazem-se trabalhos de
oficina, no Fórum Socio Ocupacional. Não seria possível incluir todas as atividades, destacamos, apenas,
algumas:
JANEIRO
4 - Visita cultural – Presépio dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
6 - Comemoração dos Reis – Cantar as Janeiras, pelas ruas de Ceira (Centro de Dia e Fórum);
- Construção e decoração de coroas dos reis magos (Creche);
17 - Inicio das atividades sobre o inverno (Creche);
- Observação das alterações climatéricas e da natureza; Trabalhos de expressão plástica.
18 - Passeio social – Visita à Feira de Miranda do Corvo (Centro de Dia);
FEVEREIRO
14 - Comemoração do Dia de São Valentim, com “Histórias de Namorados” (Centro de Dia e SAD);
- Dia dos namorados - realização de raspadinhas e marcadores de livros (Creche);
16 - Elaboração de máscaras de carnaval; pintura de palhaços (Creche);
20 - Abordagem do tema: reciclagem: A Importância de reciclar e como reciclar (Creche).
23 - Matiné Dançante de Carnaval – organização da CM de Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
27 - Carnaval Intergeracional da CELIUM - Desfile e eleição dos reis e das rainhas
Tema; Raízes Culturais – As profissões de antigamente;
Lanche partilhado com as famílias.
MARÇO
1 - Visita Cultural – Museu da água – Parque Dr Manuel Braga (Centro de Dia e Fórum);
7 - Colaboração com Dietista estagiária do Centro de Saúde Norton de Matos (Centro de Dia e SAD);
Trabalho de investigação de Ana Carvalhas;
10 - Circo Alegria - Convite da CM de Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
17 - Dia do Pai - Execução de lembranças (Creche)
Suporte para lápis e canetas com a foto da criança e sinal de trânsito para colocar no carro;
21 - Dia da Árvore e da Floresta - Construção e decoração feita do ecoponto amarelo (Creche);
Reforçar a ideia da importância das nossas acções para proteger a natureza.
27 - Actividades alusivas à primavera (Creche);
Observação da natureza e alterações climatéricas e pintura de flores e passarinhos;
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ABRIL
3 - Acção de sensibilização sobre “Eutanásia “(Centro de Dia e Fórum);
7 - Circo Nederland - Convite da CM de Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
- Dia mundial da saúde - “Prevenção de acidentes - Queimaduras” - Distribuição de panfletos (Creche);
10 - Acção de sensibilização sobre “A importância da leitura” (Centro de Dia e Fórum);
13 - Atividade da Páscoa em que cada criança decorou uma galinha para colocar o folar oferecido
pela CELIUM - Encontro Intergeracional de Páscoa;
17 - Visita Pascal na CELIUM (Centro de Dia e Fórum);
18 - Construção e decoração do ecoponto azul, realizada pelas famílias (Creche);
25 - “Comemorar Abril – 40 anos depois” – Câmara Municipal de Coimbra – II Mostra de Educação
concelhia - Feira das Associações”;
26 - CD e FORUM -Visita ao Santuário “Nossa Sr.ª da Alegria”, em Almalaguês;
28 - “Périplo pelas freguesias ”, promovido pela CMC para a comemoração do Dia Internacional do Jazz,
com a participação de um grupo de jazz, ao vivo, nas instalações da CELIUM (Centro de Dia e Fórum);
MAIO
5 - Dia da Mãe- Realização de uma lembrança para o dia da mãe - Flor com um desenho executado
pelas crianças e postal decorado, também, pelas crianças (Creche);
10 - Ação de sensibilização - Construção e decoração de ecoponto verde, feita pelas famílias das
crianças da Creche;
15 - Dia da família: Painel de debate sobre o tema: “A importância da participação dos pais na educação
das crianças”, cada pessoa significativa deu a sua opinião para colocar no painel de debate.
15 - Participação no Espectáculo “Viver com Arte”, com uma peça de teatro alusiva ao tema “Os
pregoeiros e os seus pregões”, integrado na semana Aberta da Escola de Educação Sénior,
promovida pelo Instituto Humanos e Escola Superior de Educação, no Pavilhão de Portugal, em
Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
17 - Dia Mundial da Reciclagem: Exposição dos ecopontos elaborados pelas famílias, pelas crianças
e pela equipa educativa (Creche);
- Entrega de um íman, a cada criança, com informação adquirida sobre o que se pode e não pode
reciclar em cada ecoponto (Creche
18 - Visita ao Museu “Portugal Romano, em Sicó” (PO.RO.S), em Condeixa (Centro de Dia e Fórum);
25 - Ação de sensibilização - ”A importância da atividade física e segurança rodoviária” (Intergeracional);
JUNHO
1 - Dia Mundial da Criança - Actividades lúdicas no exterior - Histórias de fantoches; corridas de
carros; brincadeiras na caixa de areia e entrega de um livro para colorir (Creche);
- Acão de sensibilização da DECO – “Emagreça a sua fatura da energia”, promovido pela Obra de
Promoção Social do Distrito de Coimbra (Centro de Dia e Fórum);
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2 - Participação na festa de encerramento, do programa municipal “Compromisso com o desporto
social” - atividade física para a 3ª idade, 2016/17, realizada no choupal (Centro de Dia);
11 - Participação no concerto da Orquestra Clássica do Centro, com a participação dos cantores
Marina Pacheco e Mário Alves e do maestro José Eduardo Gomes, no grande auditório do
Convento de S. Francisco, integrado no programa municipal socioeducativo e intergeracional
“Na musica todos contam” (Centro de Dia e Fórum);
15 a 18 - Participação na XXVI CEIRARTE;
22 - Comemoração do Dia da Cidadania, no Parque Dr. Manuel de Braga, com exposição e prática de
atividades de diversas entidades da economia social, a convite da Câmara Municipal de Coimbra;
- Comemoraçao dos Santos Populares (Centro de Dia e Fórum);
23 - Santos Populares: Elaboração de manjericos com quadras populares, decoração de arcos e
sardinhas (Creche);
JULHO
14 - Festa da entrega das pastas- Realização de peças de teatro, apresentação de canções, entrega das
pastas com os trabalhos elaborados ao longo do ano e entrega dos diplomas aos finalistas (Creche);
- Lanche partilhado com as famílias (Creche);
19 - Sardinhada na praia fluvial dos Palheiros (Ação intergeracional);
20 - Comemoração do “Dia do Amigo” (Centro de Dia e Fórum);
26 - Comemoração do “Dia dos Avós” (Ação intergeracional);
AGOSTO
02 - Atividades ligadas ao verão: Observação da natureza e das alterações climatéricas, idas à piscina
da Creche, brincadeiras na caixa de areia e trabalhos de expressão plástica sobre a praia (Creche);
21 - Peregrinação ao Santuário do Divino Senhor da Serra (Centro de Dia e Fórum);
SETEMBRO
1 - Atividades de integração e adaptação às rotinas (Creche);
6 - Visita religiosa e social á igreja da Rainha Santa Isabel (Centro de Dia e Fórum);
8 - Comemoração do Dia Internacional da Alfabetização - Apresentação do livro “Contos de Ceira
ao Luar”, com a presença das autoras Anabela França Pais e Mara José Antunes França;
11 - Outono - Observação da natureza e das alterações climatéricas e recolha de folhas de outono
para utilizar nos trabalhos de expressão plástica (Creche);
19 - Recriação da descamisada do milho, no Centro Social Integrar da CELIUM (Centro de Dia e Fórum);
21 - “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer” - Acção de sensibilização;
OUTUBRO
1 - Abertura, em Ceira, na CELIUM, do programa municipal “Compromisso com o Desporto
Social” – atividade física para a 3ª idade 2017/18 (Centro de Dia e Fórum);
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3 - Dia do Internacional do Idoso - Caminhada na Mata do Choupal (Centro de Dia);
9 - Instalação de sistemas de teleassistência “voz amiga”, no domicílio de alguns clientes idosos;
10 - Dia Mundial da Saúde Mental- “Depressão - Vamos Falar” - Acção de sensibilização;
- Vacinação contra a gripe;
16 - Dia Mundial da Alimentação –Ações de sensibilização, com os temas, “Promoção de uma
alimentação saudável# e “Os malefícios do Tabaco e da Cafeina” (Centro de Dia e Fórum);
- Realização de um jogo de alimentação saudável (Centro de Dia e Fórum);
25 - Passeio ao Jardim Aromático de Vale de Canas (Centro de Dia);
31 - Atividade dos “Bolinhos e Bolinhós”, pelas ruas de Ceira (Centro de Dia e Fórum);
- Comemoração do dia das bruxas - pintura de bruxas, abóboras e morcegos (CATL e Creche);
- Elaboração e decoração de chapéus de bruxas, fantasmas, abóboras e gatos para decoração das
salas de actividades (Centro de Dia e Fórum);
NOVEMBRO
14 - Magusto integeracional da CELIUM;
- Pintura de fogareiros e castanhas (Creche);
15 - Visita á exposição fotográfica “Memorizar Coimbra”- Casa Mun. Cultura (Centro de Dia e Fórum);
20 - Dia Nacional do Pijama- As crianças e adultos vieram de pijama. Recolha de fundos para ajudar
as crianças institucionalizadas da missão pijama. Desfile de pijamas; leitura da história “O Botão
Invisível” e danças da música “Missão Pijama” (Creche);
DEZEMBRO
5 - Actividades alusivas ao natal: Músicas de natal, construção de uma árvore de natal com material
reciclável, distribuição de presépios para as famílias decorarem com as crianças (Creche);
- Recolha dos presépios, exposição e troca entre as famílias das crianças (Creche);
21 - Festa de Natal da CELIUM, na Associação Recreativa e Musical de Ceira (Intergeracional);
. Distribuição de lembranças da CELIUM a todos os utentes e lanche de confraternização de
utentes e familiares (Intergeracional);
Com a consci`wncia de que muitas outras atividades se realizaram e que não constam desta lista que
aqui se reproduz, umas porque rotineiras ou de menos impacto, outras por esquecimento e falta de
registo, como por exemplo, semanalmente há uma aula de atividade física e outra de hidroginástica,
em parceria com a Càmara Municipal de Coimbra, quinzenalmente são feitas visitas a feiras, a
igrejas e a lugares mais pitorescos ou culturats de Coimbra e concelhos limitrofes, mensalmente há
uma visita da bibliomóvel para que os utentes requisitem livros para leitura.
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REDE SOCIAL

4.4.1. Parcerias e Protocolos de Cooperação
Participamos activamente na Rede Social do concelho de Coimbra. Na Rede Social existem relações,
inter conexões e inter relações de diversas unidades interligadas (indivíduos, famílias, grupos,
territórios, cidades...), que convergem para um sistema de influências e de relacionamentos recíprocos.
Numa rede de parceiros trabalha-se distribuindo responsabilidades.
Entre entidades locais, a parceria é estabelecida com carácter social, comunitário e de entreajuda.
A Comissão Social da Freguesia de Ceira funcionou durante todo o ano de 2017. Tem
desempenhado o seu papel, em prol do população mais necessitada da freguesia de Ceira.
Temos parcerias com a Segurança Social, Câmara Municipal de Coimbra, Junta de Freguesia de Ceira,
Hospital Sobral Cid, Agrupamento de Escolas Ceira, Centro de Saúde, Agrupamento de Escutas de Ceira,
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Vendas de Ceira, Associação Recreativa e
Musical de Ceira, Casa do Povo de Ceira, Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira.
Da nossa parte, continuamos abertos e empenhados na construção do bem estar, na melhoria dos
níveis de coesão social e no desenvolvimento de uma verdadeira cultura de solidariedade.
4.4.2. Voluntariado
Voluntariado é o conjunto de acções de interesse social comunitário realizadas de forma
desinteressada, colocando pessoas, serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, através de
projetos, programas e outras formas de intervenção.
Em Ceira, o voluntariado é rico e diversificado.
Ainda assim, há sempre lugar à solidariedade, pelo que, continuamos empenhados em continuar a
desenvolver o voluntariado para reforçarmos a luta por causas e valores da solidariedade social.
4.5.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Durante o ano de 2017 continuámos a dar particular atenção à satisfação dos nossos clientes e à
sustentabilidade da instituição. O objetivo traçado para 2017 foi conseguir a sustentabilidade da
CELIUM e simultâneamente, manter a sua missão social.
Temos conseguido reduzir custos e manter a qualidade dos serviços prestados, graças a uma gestão
criteriosa, cuidada e responsável, acompanhando, com proximidade, toda a dinâmica da instituição.
Os diretores colaboram com grande empenho, na realização das tarefas da instituição.
A CELIUM é, cada vez mais, o principal empregador da freguesia de Ceira, contribuindo,
significativamente, para o desenvolvimento local. Muitos, clientes e colaboradores e respetivas
famílias dependem deste esforço comum.
Em 2017 mantivemos as reuniões com os colaboradores. Duas vezes por mês reunem os diversos
tecnicos com elementos da direção para projetar as diversas intervenções. Uma vez por semana reune a
Diretora Técnica com algumas das colaboradoras. Sempre que necessário, fazem-se reuniões setoriais.
Práticas importantes para o bom desempenho de toda a equipe.
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CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2017
De acordo com a alínea b) do art. 49.º dos Estatutos da CELIUM – INSTITUIÇÃO
PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, vem a Direção desta Instituição apresentar a
Conta de Gerência relativa ao ano de 2017.
Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.
O Anexo II, do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector
Não Lucrativo é composto por:
• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
• Normas Interpretativas (NI)
Nesta apresentação iremos detalhar e explicar algumas rubricas que nos parecem importantes no
contexto da gestão da instituição e da sua estabilidade económica.
GASTOS
Os gastos totais cifraram-se em 466.996,59 € (Quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e
noventa e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), correspondente a uma subida em relação a 2016
de 3,5 %, completamente absorvidos pelo aumento de gastos com pessoal.
RENDIMENTOS
Os rendimentos totais de 2017 desceram 2,6 % em relação ao exercício anterior, passando de
532,258,44 €, para 518,440,06 €. A principal explicação é a descida das comparticipações familiares,
que desceram quase 30.000,00 €.
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
O resultado líquido do exercício foi de 51.443,47 €, representa uma descida de quase 30 %.
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BALANÇO EM 31/12/2017
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Centro de Dia
Esta resposta social de Centro de Dia teve um total de gastos de 96.005,89 € e os rendimentos
situaram-se em 110.502,91 €, de que resultou um resultado positivo de 14.497,02 € (Quatorze mil,
quatrocentos e noventa e sete euros e dois cêntimos).
O Centro de Dia teve uma frequência média de 27 clientes por mês e um custo médio mensal, por
cliente, de 297,00 €.
Serviço de Apoio Domiciliário
A resposta social teve um total de gastos de 142.692,12 € e um total de rendimentos de 178.601,80 €,
de que se obteve um resultado de 35.909,68 € (Trinta e cinco mil, novecentos e nove euros e sessenta
e oito cêntimos).
O SAD teve uma média de 30 clientes por mês e um custo médio mensal, por utente, de 390,00 €.
Fórum Sócio Ocupacional
O resultado negativo desta resposta social no montante de 5.505,12 € (Cinco mil quinhentos e cinco
euros e doze cêntimos), corresponde à diferença entre 29.455,97 € de rendimentos e 34.961,09 € de
gastos.
A frequência média foi de seis clientes, a que corresponde um custo médio mensal, por cliente, de 485,00 €.
Centro de Atividades de Tempos Livres
Nesta resposta social os gastos totalizaram 16.412,36 € e os rendimentos 14,833,45 €, obtendo-se um
resultado negativo de 1.578,91 € (Mil, quinhentos e setenta e oito euros e noventa e um cêntimos).
Em média, tivemos 21 crianças, durante o ano 2017, a que corresponde um custo médio mensal, por
utente, de 65,00 €.
Creche
Nesta resposta social os gastos totalizaram 146.948,84 € e os rendimentos 154.501,31 €, obtendo-se
um resultado positivo de 7.552,47 € (Sete mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e quarenta e sete
cêntimos).
O número médio de crianças desta resposta social, durante o exercício, foi de 32, com um custo
médio mensal por utente de 382,00 €.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DE OUTROS SERVIÇOS
A instituição vê-se obrigada a procurar outros meios de obtenção de fundos, para melhor equilibrar
as suas contas e sonhar com alguns investimentos que pretende levar a efeito num futuro próximo.
Atividades de Enriquecimento Curricular
Trata-se de um serviço comparticipado pelo Ministério da Educação, nas escolas EB1 de Vendas de Ceira e
Torres do Mondego.
Apurou-se um resultado negativo de 222,38 € (Duzentos e vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos).
Transportes de Alunos
Este serviço resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Coimbra para garantirmos o
transporte das crianças da área da escola de Vendas de Ceira durante todo o ano letivo. O número de
crianças transportadas ao longo do ano diminuiu, sendo de apenas três crianças no presente ano letivo.
O resultado foi negativo, no valor de 6.391,38 € (Seis mil, trezentos e noventa e um euros e trinta e
oito cêntimos).
Outras Atividades
Os gastos e rendimentos respeitantes às outras atividades referem-se a joias, quotas e donativos de
sócios, à promoção de algumas atividades sociais e recreativas, designadamente, organização de
passeios, festas, feiras e, também, à colaboração em eventos de entidades locais parceiras.
Estas atividades apresentam um resultado líquido positivo de 7.302,17 € (Sete mil, trezentos e dois
euros e dezassete cêntimos).
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