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 Estimados Associados 

 

Para cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 22 º. dos Estatutos, a Direção submete à vossa 

apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2018, acompanhado do Parecer do Conselho 

Fiscal. 

 
1. Introdução 

 

Com é do conhecimento geral A ASSOCIAÇÃO DIGNIDADE E FUTURO DE GONDOMAR – 

(ADFG) é uma Associação sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que se rege pelos 

estatutos e é independente de qualquer organização, ou tendência política ou filosófica. 

 

A ADFG apresentou a esta Assembleia em tempo estatuário, o Programa de Ação e Orçamento de Gestão, 

com a principal finalidade definir as atividades e ações para o ano de 2018, orientando a ação da 

intervenção social de forma a promover o Desenvolvimento Social do Concelho de Gondomar, bem como 

o desenvolvimento de procedimentos com vista à aprovação do projeto, para construção do Lar de S. 

Francisco de Assis, o qual constituiu uma motivação crescida para a ADFG assegurar e manter a total 

consonância da sua ação com as aspirações e necessidades da comunidade, em especial os idosos. 

 

No entanto, é fundamental que a ADFG demonstre a sua capacidade de adaptar-se às novas 

circunstâncias, por forma a responder aos desafios a que se propôs, através de uma reação de iniciativa e 

empreendedorismo, coesa e unida.  

 

Neste sentido, no ano de 2018, a ADFG realizou as iniciativas, ações e atividades a seguir mencionadas, e 

não obstante o objetivo apoiar as pessoas que a ela se dirigiram ao nível da cedência de ajudas técnicas 

(camas articuladas, cadeiras de rodas, andarilho) roupas, calçado e bens mobiliários, teve como 

preocupação central, não só a promoção e divulgação da ADFG, mas a efetivação de ações de angariação 

de fundos, bem como o desenvolvimento de procedimentos junto dos Organismos e Entidades Públicas 

tendo como objetivo fundamental a construção da estrutura Residencial para Idosos (ERPI). 

 
 
I - RELATÓRIO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES|AÇÕES 
 

2. Modelo de Governance da ADFG 
 

Em 2018, o modelo de governance da ADFG, assentou nas suas necessidades, destacando-se os 

seguintes momentos: 

 Realização de 2  Assembleias Gerais ordinárias  (1- aprovação do Relatório e Contas de do 

ano de 2017; 2 - apreciação e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2018; 

 A Direção reuniu-se, ordinariamente, 8 vezes; 

 O Conselho Fiscal reuniu-se duas vezes de âmbito ordinário.  

 

3. Participação em Reuniões e Entrevistas 
 

 Participação nas reuniões da Comissão Local e Social de Gondomar (CLASG); 

 Participação na reunião da Comissão Social de Freguesia (União de Freguesias de Gondomar 

(S. Cosme, Valbom e Jovim); 

 Participação nas Assembleias Gerais da UDIPSS-Porto; 

 Participação na Assembleia Geral na Federação das Coletividades de Gondomar (FCCG); 
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 Participação na sessão de esclarecimento sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados  

(RGPD), promovido pela Câmara Municipal de Gondomar; 

 Entrevista entre a Presidente da Direção | Gondomar Fm; 

 Entrevista  entre a Presidente da Direção e Jornal VivaCidade (Gondomar). 

 

4. Desenvolvimento de Contactos com a Administração Autarquica|Pública e outros atores|chave 
para o desenvolvimento da atividade da ADFG 
 

 Autorizada a prorrogação do prazo para início da construção do Lar de S. Francisco de 

Assis, pelo período de 2 anos a contar da data de 6 de Dezembro de 2018; 

 Câmara Municipal de Gondomar – Entrega dos projetos de engenharia para obtenção do 

licenciamento para construção da ERPI (Lar S. Francisco de Assis). 

 
5. Trabalhos Especializados – Engenharia  

 

 Projetos de engenharia em curso 18.450,00€, valor global de 61.500,00€ (segundo  pagamento 

contratual). 

 

6. Adequação do Sistema de Informação da ADFG 
 

 A ADFG, em 2016 apostou na sua imagem Institucional e em cumprimento da legislação em 

vigor, com a criação do novo Sítio Institucional, no âmbito do Projeto da UDIPSS-Porto – 

Social Digital – Incluir a Comunicação, continuando com esse projeto. 

 
7. Eventos Solidários e Cedência de Ajudas Técnicas 

 

 Jantar Solidário: Realizado na Quinta da Azenha de Baixo Gondomar (S. Cosme), sendo de 

realçar a presença de um número considerável de convivas, entre os quais entidades oficiais; 

  Noite Branca: Participação no evento promovido pela Câmara Municipal de Gondomar; 

  Feira Das Tasquinhas: Participação no evento promovido pela Federação das Coletividades 

do Conselho de Gondomar (FCCG); 

 Cantar as “Janeiras” promovido pelo Grupo Folclórico e Cultural de Tardariz. 

 
8. Donativos 

 

 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social – Câmara Municipal de Gondomar, no 

valor de 800,00 €; 

 Donativos: Financeiros:  – valor de 150,00 €; restituição do IRS (consignação do IRS) 

2.656,92 € e restituição do IRC 35,00 € 

 
9. Instalações e Equipamentos 

 

 A partir de 15 de Dezembro de 2017, a ADFG está a utilizar um espaço (considerado Sede 

funcional) cedido pelo Empresário Gondomarense e Vogal da Direção Sr. Casimiro Pereira 

(Estores de Gondomar; 

 Deliberação para cedência através de Contrato de Comodato entre a Câmara Municipal de 

Gondomar e a ADFG da loja no Mercado Municipal de Gondomar S. Cosme, identificada 

com o n.º 25, destinando-se exclusivamente à instalação da Sede Social da ADFG; 

 Cedência pela Empresa “Mafavis” para funcionamento da “lojinha social”, a Loja n.º 105, 

Fração “AK”, piso -2, no Edifício “Emporium”, sito na Rua 25 de Abril, n.º 326, 4420 -356 

Gondomar. 
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10.  Associados 
 

 Tem sido uma permanente preocupação da Direção a angariação de novos associados, 

situação esta que não se torna fácil, face à conjuntura atual e às inúmeras instituições existente 

na nossa área territorial. 

 Atualmente existem cerca 300 sócios. 

 
11.  Voluntariado 

 

 Os voluntários são pessoas que prestam serviço na Instituição, nomeadamente no âmbito da  

Lojinha Social, dando um pouco de si sem esperar nada em troca.  

 Embora não sendo profissionais, estes elementos são extremamente importantes porque 

trazem dinamismo à instituição, permitindo preencher lacunas a nível pessoal. 

 

 
II - RELATÓRIO DE GESTÃO|CONTAS 
 
 

12.  Preâmbulo | Elementos Contabilísticos 
 

 A ADFG mantém regularizada a sua situação financeira, e não tem dívidas de natureza 

alguma; 

 Em 2018 a ADFG apresentou um resultado líquido do exercício de  - 4.328,93 €. 

 As demonstrações financeiras, proporcionam informação fiável acerca da posição e do 

desempenho da Instituição; 

 Apresenta-se assim, o Balanço e a Demonstração de Resultados por Natureza, 

relativamente ao ano de 2018. 

 
13.  Custos Virtuais 

 

 Fazemos referência a estes valores , para realçar que os mesmos, acresceriam aos custos 

reais, caso a ADFG tivesse que os incluir na sua contabilidade efetiva.  
 São estimativas, (total de 2.700,00€)mas são dignas de registo no presente relatório 

 
a) Prestação de Serviços de Contabilidade, anual 1.200,00€; 

b)  Horas despendidas, receção e manutenção de produtos em espécie 1.000,00€ 

c) Gásoleo|Automóvel - 500.00€. 

 

 
14. Contas ( docs. anexos)  

 

15. CONCLUSÃO 

Através deste documento podemos notar que todas as ações realizadas ao longo do ano de 2018 foram de um 

modo geral positivas. 

Não podemos deixar de referir que as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018, foram em grande 

parte suportadas por alguns donativos e de sócios cujas quotas devem ser pagas dentro dos prazos 

estabelecidos, visto serem um dos motores fundamentais da ADFG. 

Aprovado em Reunião de Direção da ADFG | Associação Dignidade e Futuro de Gondomar 

Gondomar, 26 de Fevereiro de 2019 


