CENTRO DE DIA S. SILVESTRE DE CARVALHAL DE AROEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO

Dando cumprimento ao estabelecido nos estatutos desta Instituição, vem esta Direção apresentar aos associados do
“CENTRO DE DIA DE S. SILVESTRE DE CARVALHAL DA AROEIRA” o Relatório de Gestão relativo ao exercício
de 2020.
I – Atividade
O volume de negócios este ano atingiu o montante de 110.522,16 euros, verificando-se um decréscimo de cerca de 16,6%
comparando com o ano anterior.
A situação da Instituição perante a Segurança Social e a Administração Fiscal está devidamente regularizada, como é
normal e habitual.
Durante o corrente ano houve investimentos ao nível do mobiliário de utilização individual dos utentes, nomeadamente a
substituição total dos sofás, por imposição e normas da Direção Geral da Saúde. Para além disso manteve-se também a
manutenção do restante equipamento existente na instituição.
O processo referente à obra da Valência de Lar já foi submetido à candidatura do Programa de Alargamento de
Equipamentos Sociais (P.A.R.E.S III), para posterior financiamento. Aguardando-se a respetiva aprovação.
II – Evolução previsível
Na continuação do contexto de pandemia provocada pela Covid-19, a situação do Centro de Dia lamentavelmente foi
bastante afetada em todas as atividades com os Utentes, havendo grandes períodos de encerramentos da Instituição por
indicação da Direção Geral de Saúde e outras Entidades.
Neste contexto, tivemos um maior apoio financeiro da Segurança Social. As verbas atribuídas mensalmente, foram
equiparadas entre Centro de Dia e Apoio Domiciliário para um maior apoio aos utentes que se encontram em casa. Essa
situação veio permitir uma maior estabilidade financeira. No entanto a Direção lamenta que a situação financeira tenha
ocorrido em prejuízo da estabilidade emocional, física e afetiva dos nossos Utentes, mas tal contexto ocorre a nível geral
não havendo nada a fazer.
Aguardamos com muita expetativa a evolução de toda a situação, quer da Pandemia quer do resultado da candidatura,
para darmos início às obras da Valência de Lar, já há tanto esperado.

III – Proposta de aplicação dos resultados
Propomos que os resultados deste exercício no montante de 32.689,91 euros, sejam levados a Resultados Transitados.

IV – Agradecimentos
A Direção apresenta aos órgãos sociais do Centro de Dia de S. Silvestre, os seus agradecimentos pela colaboração
dispensada no decurso do ano.
De igual modo torna extensivos esses agradecimentos aos utentes e familiares, beneméritos, trabalhadores do Centro de
Dia e em geral a toda a Comunidade.

Carvalhal da Aroeira, 28 de março de 2021
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