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Caros Associados,
Em conformidade com o n.º 2 da alínea b) do artigo 29.º dos Estatutos da
Associação Viver Alfena, a Direção vem, por este meio, apresentar o Relatório
de Atividades referentes ao exercício do ano de 2018.
Depois de apreciado e discutido, será votado o Relatório de Atividades pelos
Exmos. Associados, reunidos para o efeito na Assembleia Geral Ordinária no
dia 26 de março de 2019.

1. Introdução
No ano de 2018, a Direção da Associação Viver Alfena cumpriu o objetivo de
contribuir para a diminuição de situações de pobreza e / ou exclusão social do
concelho de Valongo, pelo que foi dominante a ação humanizadora
dignificando o utente e os seus familiares e cuidadores.

2. Órgãos Sociais
Em fevereiro de 2018 tomou posse nova direção para o Quadriénio 2017-2020.
Mesa de Assembleia Geral
Presidente: António Peixoto Gomes
Vogal: António José Oliveira Fernandes
Vogal: Ana Isabel Loureiro Pereira

Direção:
Presidente: Carminda Isabel Oliveira Cardoso
Vice-Presidente: Raúl Arménio Plácido Aparício
Secretário: Sónia Alexandra Machado Tavares
Tesoureira: Rosa Maria Ribeiro Gomes
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Vogal: Rui Humberto Oliveira Silva
Vogal Suplente: Liliana Alexandra Faria Cruz

Conselho Fiscal
Presidente: Rogério Henrique Palhau
Secretário: Estela de Lurdes Ribeiro Martins Silva
Relator: Valter Filipe Gomes Fernandes

3. Relatório de Atividades
3.1.

Monitorização do Plano de Atividades de 2018

No ano de 2018, a Associação Viver Alfena realizou as atividades de
competência, nomeadamente:
• Realização de 2 Assembleias Gerais Ordinárias: para aprovação do
Relatório e Contas do Exercício de 2017, em março, e apresentação do
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, em novembro;
• Realização de 1 Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da
alteração do artigo 1.º dos Estatutos da AVA, em novembro;
• Realização de 12 reuniões de Direção da AVA, ordinariamente;
• Eleição da nova direção para o quadriénio de 2017-2020, em fevereiro;
• Realização de 1 reunião trimestral do Conselho Fiscal, ordinariamente.
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3.2.

Das atividades planificadas para o ano de 2018, a Direção da
AVA destaca:

• Desenvolvimento das atividades de Animação e Apoio à Família e
Componente de Apoio à Família em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Alfena, em todas as escolas de Pré e 1º Ciclo. Destacam-se as
actividades nos períodos de interrupção, diferenciadas e fora do contexto
de escola. Realizaram-se actividades de praia durante o mês de Julho;
• Dinamização do Serviço de Apoio Domiciliário, tendo por base o
respeito pela dignidade e bem-estar do utente, familiares e cuidadores.
Foi apresentada a demonstração de interesse ao Instituto da Segurança
Social no sentido de celebração de um Acordo de Cooperação para o
desenvolvimento da Resposta Social;
• Continuação do trabalho desenvolvido na loja social que muito tem
contribuído para a organização das famílias cujos rendimentos não
permitem o acesso a bens, quer a nível de vestuário, artigos para bebé,
mobiliário, entre outros, pelos valores praticados no mercado;
• Atribuição de cabazes de emergência social, no sentido de combater a
carência

alimentar

de

indivíduos/

famílias

em

situação

de

vulnerabilidade social no concelho de Valongo;
• Desenvolvimento do Serviço de Atendimento Social Integrado,
garantindo o atendimento/ acompanhamento de indivíduos e famílias em
situação de pobreza e/ ou exclusão social na freguesia de Alfena;
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• Desenvolvimento do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais
Carenciadas, através da distribuição mensal de um cabaz alimentar;
• Levantamento mensal de donativos em espécie da empresa Pingo Doce –
Distribuição Alimentar, S.A., nomeadamente as quebras do armazém de
Alfena, e levantamento mensal de azeite e óleo Serrata da empresa
Manuel Serra, S.A.. Os donativos concedidos têm permitido a atribuição
de cabazes diversificados e um apoio mais regular aos indivíduos e/ ou
famílias em situação de carência alimentar;
• Continuidade do projeto de Apoio aos Peregrinos, entre 4, 5, 6 e 7 de
maio, através da prestação de cuidados de primeiros socorros, um
contentor com WC, um local para descanso, águas e alimentos de
elevado valor energético. Este projeto contou com a colaboração
fundamental de parceiros, nomeadamente, a Câmara Municipal de
Valongo, voluntários, GNR e de empresas e comércio local;
• Realização da VII Feira de Artesanato na freguesia de Alfena, nos dias
29 e 30 de junho e 1 de julho, em parceria com a Câmara Municipal de
Valongo. A organização da Feira tem como objetivo fundamental a
recolha de donativos e aumentar a visibilidade da Instituição;
• Atribuição de uma cama articulada manual completa e uma cadeira de
banho pela Lipor, no âmbito da Operação Tampinhas – 13.ª fase;
• Desenvolvimento de dois cursos de formação para desempregados de
longa duração e beneficiários de RSI, no âmbito da candidatura aprovada
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pelo POISE (Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego) com vista à
Capacitação para a Inclusão.

4. Conclusão
Como conclusão, consideramos que o Plano de Atividades de 2018 foi
cumprido, em grande parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades
planeadas. Foram, ainda, executadas atividades não planeadas, consideradas
fundamentais para a melhoria contínua do desempenho da Associação.
No final de mais um ano de atividade vem, a nova Direção da AVA, expressar
o mais profundo reconhecimento a todos que tornaram possíveis os resultados
obtidos:
1. Aos órgãos da estrutura organizacional do Quadriénio 2017-2020;
2. Aos sócios, pelo seu apoio solidário e participativo na vida da
instituição;
3. Aos parceiros e empresas que apoiam na concretização da missão da
AVA e colaboram para a melhoria contínua da qualidade dos serviços.
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