CASA DO PESSOAL
Hospital Padre Américo - Vale do Sousa

RELATÓRIO & CONTAS
exer cí ci o

2013

RELATÓRIO & CONTAS | exercício 2013

ÍNDICE

1. Introdução
2. Breve Apresentação
3. Órgãos Sociais
4. Organização e Competências
5. Sumário Executivo
6. Actividade Global do exercício 2013
6.1 Opções Estratégicas
6.2 Principais Acções e Investimentos
6.3 Análise ao projecto de construção do “Espaço Polivalente”
7. Época gímnica do Clube HPA Gym
8. Análise Económica e Financeira
9. Proposta de Aplicação de Resultados
10. Desenvolvimento Estratégico, Orçamento e Actividades para o exercício 2014
11. Declaração de Gestão
12. Anexos
12.1 Balanço
12.2 Demonstração de Resultados

CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL PADRE AMÉRICO - VALE DO SOUSA | p.2

RELATÓRIO & CONTAS | exercício 2013

1. Introdução
Relatar 365 dias da vida de uma associação como a nossa Casa do Pessoal, onde os desafios
permanentemente se colocam, não é fácil. Transcrever para o papel emoções, expectativas, dúvidas,
meios e a necessidade de se atingir os objectivos programados, é algo que ao fazê-lo nos deixa um
entrecruzar de sentimentos, uma sensação que não dissemos tudo, que não utilizámos os termos mais
adequados, ou que não escolhemos a melhor forma para comunicar o que pretendemos.
O Relatório e Contas de Actividades desenvolvidas no exercício de 2013 na Casa do Pessoal do
Hospital Padre Américo - Vale do Sousa não pretende apenas servir para dar cumprimento a uma
formalidade legal e estatutária mas antes ser um instrumento de análise qualitativa e quantitativa dos
resultados alcançados, neste ciclo anual de gestão, permitindo em articulação com os associados,
avaliar o cumprimento de tarefas delineadas.
Há muito que uma das nossas prioridades tem sido a de levar a todos os associados os eventos
organizados tentando, por essa via, aproximar a Associação dos seus membros. Nesse sentido, as
reuniões magnas da Assembleia Geral constituem um elo de ligação entre os órgãos sociais e os
associados, meio de debate e análise à realidade, anseios e desafios da Casa do Pessoal.
Findas as primeiras três décadas da Casa do Pessoal, a apresentação do presente relatório pretende
contextualizar junto do associado a actividade do último exercício, os eventos desenvolvidos, os
progressos verificados e os resultados obtidos, projectando os próximos tempos e rumo desta nossa
casa, não obstante os obstáculos que todos sabemos termos enfrentar, caminhos de rigor, da
qualidade e exigência - bases irreversíveis de crescimento e sustentabilidade.
O acto de prestar contas constitui a nobre função estatutária de divulgação dos resultados de um
exercício, merecendo a apreciação, interesse e votação dos elementos que dão “vida e saúde” à
Associação - os associados.
Para quem lidera com espírito de “sacrifício”, dedicação e no desempenho de uma causa na qual
acredita, prestar contas deixa de ser um dever e obrigação, para se transformar em oportunidade de
explicar aos interessados a forma como foram geridos os interesses da Casa do Pessoal.
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2. Breve Apresentação
A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, pessoa colectiva n.º 501 705 813,
com sede no lugar de Tapadinho, União de Freguesias de Guilhufe e Urrô, concelho de Penafiel, é uma
associação sem fins lucrativos. Fundada a 26 de Maio de 1981, foi criada no âmbito dos seus
associados possuindo autonomia administrativa e financeira.
Iniciou as suas actividades no Centro Hospitalar Vale do Sousa, englobando as unidades de Penafiel e
Paredes, possuindo durante duas décadas a sede social nesta última. Com a edificação do novo
hospital para a Comunidade Urbana do Tâmega e Sousa, actualmente desenvolve a actividade na
Unidade Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.
De acordo com o Regulamento Interno aprovado (art. 4, Cap. I), a Casa do Pessoal do Hospital Padre
Américo - Vale do Sousa, associação, tem por objectivos centrais o proporcionar aos seus associados
benefício de ordem social, cultural e recreativa, entre outros a:
i)

Fomentar e manter laços de solidariedade entre os seus membros;

ii)

Organizar a Festa de Natal destinada aos filhos dos seus associados;

iii)

Promover a realização de conferências de interesse cultural, científico e técnico;

iv)

Garantir o funcionamento do bar do pessoal, no âmbito para fornecimento de serviços de
cafetaria aos associados;

v)

Constituir meios necessários para assistência materno-infantil e pré-escolar aos filhos dos
associados.

Os eventos realizados, em quantidade e qualidade, dignificam a associação e os seus membros
associados, pelo que nos congratulamos pela participação destes, abrindo estes actos à comunidade
hospitalar.
Podem ser associados da Casa do Pessoal todos os colaboradores do CHTS, E.P.E. que estejam ou não
na efectividade de serviço. São admitidos sob a forma de associados nas categorias de Efectivos,
Mérito ou Honorários.
É importante compreendemos, mesmo quando as coisas não correm como previamente as concebemos,
que a actividade da Casa do Pessoal não acontece ao sabor da sorte, mas sim em função de metas e
objectivos, bens comuns à comunidade associativa, considerando as dificuldades, os condicionalismos e
as atitudes, respondendo de forma empenhada e construtiva, na busca incessante de novos valores.
Nos termos estatutários, a Direcção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa,
apresenta à Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO & CONTAS referente ao exercício de 2013.
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3. Órgãos Sociais
3.1 Breve caracterização
De acordo com o Regulamento Interno aprovado (art. 5, Secção I, Cap. II), constituem os órgãos de
Gestão da Casa do Pessoal:
a) A Assembleia Geral;
b) A Direcção;
c) O Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral é a Reunião Magna da Casa do Pessoal, tem poder deliberativo e é constituída
por todos os profissionais associados no pleno gozo dos seus direitos. Reúne ordinariamente uma vez
por ano para analisar e votar o Relatório e Contas, Plano de Actividades e Orçamento, bem como
para tratar os assuntos sobre os quais haja de pronunciar-se e, de forma extraordinária, por
convocação do seu presidente, solicitação da Direcção, do Conselho Fiscal ou por um mínimo de 25
membros associados no pleno gozo dos seus direitos.
A Direcção é o órgão executivo por excelência responsável pela implementação da estratégia de
funcionamento da Associação, competindo-lhe tomar deliberações em todas as áreas de gestão e
funcionamento que não sejam da competência específica de outro órgão, coordenando a sua
actividade e acção de acordo com os princípios definidos estatutariamente.
O Conselho Fiscal é o órgão que zela pelo cumprimento do plano de actividades e orçamento, bem
como o garante da fidelidade das demonstrações financeiras à realidade patrimonial da Associação.
Compete-lhe, entre outras, fiscalizar os actos da Direcção e examinar a contabilidade, dando parecer
sobre o relatório e contas.
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3.2 Eleitos até 30 de Abril de 2013
Em acto público de Tomada de Posse de 23 de Maio de 2011, foram membros dos Órgãos Sociais da
Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, eleitos até 30 de Abril de 2013:

Assembleia-Geral
Presidente: Joaquim Lindoro, Dr.
Vice-presidente: Zélia Maria Brandão Martins Leal
Secretário: José Fernando Barbosa Sá
Suplente: Maria Conceição Gonçalves
Suplente: Marco Bruno M. Sousa

Direcção
Presidente: João Manuel Amorim de Azeredo Lobo, Dr.
Vice-presidente: Ana Paula Branco, Dr.ª
Vice-presidente: Verónica Inês Sousa
Vogal/Tesoureiro: Fernando Celestino Vieira da Rocha
Vogal/Secretária: Alcina Ferreira Santos
Suplente: José Manuel Barbosa Teixeira
Suplente: Paulino Filipe B. Barbosa
Suplente: Lídia Rodrigues
Suplente: Simão Moutinho Carvalho

Conselho Fiscal
Presidente: Maria Júlia F. Rodrigues
Vogal: José António Ribeiro
Vogal: Cristiano Emanuel S. Carvalheiras
Suplente: Maria Madalena Carvalho
Suplente: Maria Clara C. Garcez Morais
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3.3 Período de Gestão
Nos termos definidos nos Estatutos da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa,
entre 1 de Maio e 29 de Outubro de 2013, a Direcção da Casa do Pessoal assegurou o período de
gestão, tendo o senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral assumido a supervisão e
acompanhamento da actividade e competências, entre as quais, de representação em todos os actos e
instâncias necessárias, internos ou externos, e defesa dos superiores interesses da associação.
Após a não apresentação de listas ao acto eleitoral de 23 de Abril de 2013, deliberado o adiamento
e convocação de assembleia-geral eleitoral para data a definir, o senhor Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral assegurou o direito em participar na tomada de decisões, solicitar elementos
deliberativos e acompanhar todas as questões de interesse da associação.
Presidente: Joaquim Lindoro, Dr.
Vice-presidente: Verónica Inês Sousa
Tesoureiro: Fernando Celestino Vieira da Rocha
Secretária: Alcina Ferreira Santos
Vogal: Paulino Filipe B. Barbosa
Período de Gestão
1 - Por período de gestão entende-se o espaço de tempo que medeia entre as eleições e a tomada
de posse dos órgãos eleitos.
2 - Neste período não se podem assumir encargos ou hipotecar receitas dos órgãos eleitos, bem como
assinar contratos de qualquer espécie.
3 - O cumprimento do disposto nos pontos anteriores é da responsabilidade da Direcção.
A 23 de Setembro de 2013 foi formalizado convite público à apresentação de listas a sufrágio em
Assembleia Geral Eleitoral, afixado nos locais de estilo habituais.
Em virtude de não ter recebido qualquer lista candidata às eleições dos corpos sociais da Casa do
Pessoal, verificando-se infrutíferas as acções e tentativas inerentes à realização da Assembleia Geral
Eleitoral, nos termos do Regulamento Interno e por proposta do senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, convidaram-se os interessados a apresentar contestação por escrito, à
apresentação de listagem e composição dos Órgãos Sociais para o biénio 2013/2015.
Não surgindo qualquer tipo de contestação por parte de associados e, perante a necessidade de
regularização de mandato, foram a empossar os consequentes Órgãos Sociais, rectificando-se o acto
na próxima Assembleia Geral a convocar.
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3.4 Órgãos Sociais até 31 de Dezembro de 2015
Em acto público de Tomada de Posse de 30 de Outubro de 2013, são membros dos Órgãos Sociais
da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, eleitos para o biénio 2013/2015:

Assembleia-Geral
Presidente: Carlos Manuel Ribeiro de Sousa, Dr.
Vice-presidente: Zélia Maria Brandão Martins Leal
Secretário: José Fernando Barbosa Sá
Suplente: Maria Conceição Gonçalves
Suplente: Marco Bruno M. Sousa

Direcção
Presidente: Fernando José Teixeira Santos, Enf.º
Tesoureiro: Fernando Celestino Vieira da Rocha
Secretária: Verónica Inês S. Sousa (entre 30 Out. e 10 Dez. 2013)
Secretária: Maria Luísa Carneiro Coelho (desde 17 Dez. 2013)
Vogal: Alcina Ferreira Santos
Vogal: Júlio António Mouroa Alves
Suplente: Paulino Filipe B. Barbosa
Suplente: Simão Moutinho Carvalho

Conselho Fiscal
Presidente: António Jorge Ribeiro Carvalho, Enf.º
Vogal: Carlos Manuel Costa Patrício, Eng.º
Vogal: José António Ribeiro
Suplente: Cristiano Emanuel S. Carvalheiras
Suplente: Maria Clara C. Garcez Morais
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4. Organização e Competências
A estrutura organizacional da Associação assenta nos grupos de trabalho e de serviços, de acordo
com as necessidades funcionais que determinam as suas atribuições específicas, contribuindo para uma
maior envolvência da comunidade associativa, seja na construção de uma consciência social importante
no meio hospitalar e do seu inestimável papel na sustentação económica de continuidade nas
actividades desenvolvidas ou, na definição competências dos projectos que se pretende enveredar.

4.1 Serviços Sociais do Pessoal
Os Serviços Sociais do Pessoal possuem instalações no piso n.º 2 da Unidade Hospitalar Padre Américo
e comportam a tesouraria e a gestão/organização dos espaços afectos (gabinete de apoio ao
pessoal, sala de exposições e bar da Casa do Pessoal), composto por:
. Fernando Teixeira Santos (por inerência), António Martins Ribeiro (Secretariado) e D.ª Rosa Reis

4.2 Clube HPA Gym
Desenvolvendo a prática de ginástica rítmica e de competição, o Clube HPA Gym dispõe de condições
de treino e equipamentos adquiridos na Nave inferior do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel,
instalações sob arrendamento temporário e protocolo celebrado com a Penafiel Activa, E.M.
Clube federado n.º 341 da Federação Portuguesa de Ginástica, o Clube HPA Gym dirige a sua
actividade a diversas classes e escalões etários proporcionando a prática da modalidade na região,
participando em saraus rítmicos, demonstrações nas escolas, caminhadas de sensibilização, encontros e
torneios de âmbito regional e nacional.
No palmarés destaca-se o título de bicampeã Nacional da 2ª Divisão (épocas 2010/2011 e
2011/2012).
Coordenação técnica e desportiva
. Paula Oliveira, Professora
Colaboradores
. Paulo Martinho, Professor
. Luís Ferreira, Professor
. Vanda Freitas, Professora
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5. Sumário Executivo
Durante o exercício de 2013, a Casa do Pessoal levou a efeito inúmeras actividades e iniciativas
dirigidas ao universo associado e livre acesso à comunidade associativa e hospitalar.

Assim se constituiu…
Há 32 anos, precisamente a 26 de Maio de 1981, decorria no Salão Nobre do Hospital de Penafiel,
a tomada de posse dos primeiros Corpos Gerentes, sendo elaborada a acta n.º 1 da Casa do Pessoal
do Centro Hospitalar do Vale do Sousa. Evocando este acto inicial da sua história, actualmente sob a
denominação de Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, este documento foi
reproduzido e exposto, juntamente com um quadro com as imagens dos antigos hospitais de Penafiel e
Paredes, gentilmente cedido pelo associado José Manuel Oliveira, encontrando-se desde 2011 no
átrio de acesso aos Serviços Sociais do Pessoal.

Exposição de Ana Reis

Permitindo o contacto com as artes e a procura na concretização de actividades culturais permanentes,
o espaço “Galeria” acolheu o espólio de “obras de arte” da Casa do Pessoal e as exposições de
artesanato, pintura e esculturas dinamizadas por profissionais, artistas amadores e pintores da nossa
comunidade hospitalar.
A habitual mostra de Doces e Compotas, expositores das “obras de arte” confeccionadas pelas “mãos
de fada” de alguns dos colaboradores do CHTS, EPE, deslumbra a curiosidade e admiração do
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visitante, deliciando-se com a doçaria da região, sempre atractiva e convidativa, seja pelo meio
associativo ou institucional. À semelhança de anteriores edições, as mostras da Páscoa e de Natal
continuam a possibilitar a aquisição atempada de uma prenda ou simples lembrança.
Na vertente desportiva, o Parque de Feiras e Exposições de Penafiel “acolheu” o Clube HPA Gym.
Dignificando a Casa do Pessoal, entre diversos clubes que se notabilizaram no meio desportivo,
durante a época gímnica participou em diversos encontros e torneios de âmbito regional e nacional,
com destaque para os “Gimno Júnior”, “Encontro Nacional de Infantis” e “Campeonato Nacional”.
A realização de actividades no exterior possibilitou o estabelecimento de várias parcerias com
organizações e entidades, “pontes de contacto” para a programação de novos e atractivos eventos
dirigidos aos associados da Casa do Pessoal.
Assumindo a organização da Ceia de Natal dos colaboradores do CHTS, EPE, com o apoio do
Conselho de Administração, a Casa do Pessoal manteve a confiança nos serviços prestados pela
Quinta da Lavandeira, em Mouriz (Paredes), proporcionando aos 255 inscritos momentos de salutar
confraternização. A inscrição pressupôs a contribuição simbólica de 5 euros para associados e de 20
euros para não associados.
Desejada pela “pequenada” e acompanhada pelos seus familiares, a “Festa de Natal” reuniu a
“Família”, permitindo o convívio e um programa adaptado à época festiva. Muito elogiada pela
qualidade e condições proporcionadas, foram distribuídas 447 prendas aos filhos de associados, um
número digno de registo.
As novas plataformas das “redes sociais” foram os mais recentes “territórios” explorados pela
Associação no mais estreito contacto com os seus associados. A Casa do Pessoal tem presença no
Facebook e no Twitter como complementos à constante divulgação da sua acção no blog da Sapo
(livres conteúdos) ou na Infonet (plataforma de intranet do CHTS, EPE).

Festa de Natal
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6. Actividade Global em 2013
6.1 Opções Estratégicas
Durante o exercício de 2013, as opções estratégicas focaram-se
nos vértices actividade e coesão do associativismo.
A actividade regular constitui a substância que se pretende da
acção a desenvolver. Numa lógica simples pretendeu-se manter
e, se possível, melhorar diversas actividades, conferindo-lhes um
significado de regularidade e de aproximação à comunidade.
Não descurando as dificuldades na gestão dos tempos livres, a
coesão do associativismo continuará a merecer reflexão e a
procura constante de parcerias internas na nossa Associação e
externas ao meio hospitalar.

6.2 Principais Acções e Investimentos
Entre as acções e investimentos decorrentes do exercício de 2013, mereceram referência como
momentos de aproximação entre os associados e a comunidade, conforme sucinta descrição:

| Janeiro
. Análise sobre projecto de construção
Em reunião de direcção, foi abordada a situação do processo “Contrato de Concessão do Parque de
Estacionamento” atendendo à informação de alteração da versão e projecto de arquitectura do
edifício a construir, passando este a ser designado por “Espaço Polivalente”.
Com a introdução de alterações ao programa funcional, incluindo a afectação do espaço para
serviços clínicos, esmoreceram-se as pretensões da Casa do Pessoal de conjugar a infra-estrutura ao
desenvolvimento das novas valências anteriormente identificadas (berçário; creche, cozinha e
refeitório, serviços sociais do pessoal, área de exposições, área de acolhimento temporário a
familiares de utentes e área desportiva no exterior).

. Análise à tabela de preços praticados no Bar da Casa do Pessoal
Considerando a vigência das taxas de IVA aplicadas às actividades de cafetaria/restauração,
assumido o compromisso pela concessionária (Sidónia Reis) na manutenção dos actuais postos de
trabalho, qualidade dos produtos e serviço praticado, atendeu a direcção manter a tabela de preços
praticados. Logo que criadas as necessárias adaptações e aquisição de software informático de
gestão de dados, vigorará a aplicação e distinção de preços entre associado e não associado,
conforme contrato de concessão de exploração celebrado.
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| Fevereiro
. Apresentação do Plano de Actividades
A Direcção, sob proposta à Assembleia Geral, deu a conhecer as opções estratégicas para o
exercício. Entre outras, o documento “Desenvolvimento Estratégico e Actividades para 2013”
contempla a realização do 2º torneio de futsal, o estabelecimento de parceria com autarquias ou
escolas da região visando a cedência de um pavilhão gimnodesportivo para local de treino, formação
e ginásio do Clube HPA Gym e a realização de um passeio moto-turístico pela região.

. Mostra do "fumeiro e especiarias"
O núcleo de Actividades Internas da Casa do Pessoal em parceria com diversos expositores convidou
todos os associados, funcionários e colaboradores para uma visita à Mostra do "fumeiro e
especiarias", evento que decorreu no espaço de exposições, entre 5 e 7 de Fevereiro de 2013.
Entre muitos produtos regionais, foi possível encontrar broa caseira, salpicão, chouriça, alheira e
algumas especiarias, produtos regionais seleccionados pelos expositores.

| Março
. Troféu José António Marques
Nos dias 9 e 10 de Março 2013, a Cidade da Maia acolheu o
“Troféu José António Marques”, em Ginástica Artística Feminina.
Nesta competição do quadro nacional da Federação de Ginástica
de Portugal, estiveram representados todos os clubes federados
de ginástica do país, num total de cerca de 350 ginastas, tendo
algumas atletas do Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa
do Pessoal do Hospital Padre Américo, alcançado lugares do pódio nas provas individuais.

. Mostra de Páscoa
Decorreu na galeria de Exposições da Casa do Pessoal, entre 25 e 28 de Março, uma nova edição da
“Mostra da Páscoa”, contando com a participação de alguns expositores da região. Apesar de se ter
verificado uma redução significativa de expositores inscritos, este evento atraiu a curiosidade e a
participação de inúmeros associados.

| Abril
. 32º Aniversário da Casa do Pessoal
Evocando mais um aniversário da Casa do Pessoal, a Direcção e a
concessionária do Bar (Sidónia Reis) convidaram os associados e
colaboradores a comemorar a data nos dias 7 e 8 de Abril com
uma pequena... mas saborosa surpresa.
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. Convívio em Ponte de Lima
Face ao reduzido número de inscrições, o convívio da Casa do
Pessoal preparado para 13 de Abril, em Ponte de Lima, foi
cancelado. Em colaboração com o Dr. Joaquim Lindoro, este evento
incluía uma visita à Reserva Natural de Bertiandos, ficando adiada para data oportuna.

. Assembleia Magna
Nos termos estatutários e de acordo com o Regulamento Interno, o Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia Geral convocou todos os associados, reunindo em Assembleia Geral Ordinária no dia 23
de Abril, para apreciação e votação das contas relativas ao exercício de 2012. Entre outros assuntos
de interesse para a associação, a Assembleia-Geral rectificou por unanimidade um voto de louvor ao
Clube HPA Gym e atletas, visando os feitos e resultados alcançados, nomeadamente o título de bicampeãs nacionais de ginástica feminina - 2ª divisão.
Por fim, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Dr. Joaquim Lindoro, em conformidade com os
estatutos da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, procedeu ao agendamento
do acto eleitoral para 11 de Junho.

. Artigos produzidos por Cidadãos portadores de Deficiência
De 29 de Abril a 3 de Maio de 2013, decorreu na Casa do Pessoal
uma mostra e venda de artigos em pele produzidos artesanalmente
por Cidadãos portadores de Deficiência. Entre os artigos expostos da
empresa “Deficiprodut”, os associados e colaboradores puderam
adquirir produtos em pele (malas, carteiras, cintos, porta-chaves, entre
outros) executados por pessoas com necessidades especiais.

| Maio
. Caminhada e Convívio na Casa de Lameirões
A Casa do Pessoal associou-se à “IV Caminhada pelo
património rural e paisagístico”, um evento organizado
anualmente na freguesia de Boelhe (Penafiel). Convidando os
associados a percorrer este itinerário, desfrutando da
paisagem envolvente e revivendo memórias de labores
passados, no dia 12 de Maio foi possível apreciar o
património vernacular e arqueológico local, que a todos
pertence, mas às gentes do Tâmega confiadas, contribuindo assim para a sua preservação e
divulgação, mantendo viva esta memória colectiva.
No final foi partilhado um piquenick na Casa de Lameirões, terminado a tarde com jogos tradicionais
(malha, corda, corrida sacos, cartas…).
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. Visita guiada ao Centro Histórico do Porto
A Casa do Pessoal organizou no dia 18 de Maio de 2013
uma visita guiada ao Centro Histórico do Porto, Património
Mundial e Cultural da Humanidade.
Contando com a colaboração especial do Dr. Joaquim
Lindoro, esta visita contou com a participação de quase meia
centena de inscritos e contemplou passagens junto à Torre dos
Clérigos (Estátua a D. António Ferreira Gomes), um percurso pedonal pela Sé, visita guiada ao Palácio
da Bolsa, circular pela Ribeira, atravessar a ponte de D. Luís I e uma prova de degustação nas Caves
Porto Cálem.
As inscrições para associados tiveram como preço 5 euros, sendo de 10 euros para os não associados.
A Direcção agradece a colaboração do Dr. Joaquim Lindoro na organização deste evento.

. I Memorial Guilherme Gonçalves
Na sequência dos nacionais infantis e benjamins, provas
organizadas pela FPG - Federação Portuguesa de Ginástica,
decorreu no Centro de Alto Rendimento da Anadia, no dia 18
de Maio de 2013, o I Memorial Guilherme Gonçalves.
O Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal,
através dos ginastas infantis e benjamins, assegurou relevante
participação, arrecadando alguns dos pódios e medalhas.

. Clube HPA apoia alunos da APADIMP
O Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal, tem prestado desde
Maio apoio a alunos com necessidades educativas especiais, visando a frequência
do ginásio e o contacto com as atletas e professores.
Além do acompanhamento pelos professores do Clube HPA Gym, as sessões de
treino têm a presença de um(a) professor(a) da APADIMP - Associação de Pais e
Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel. Trata-se de uma instituição privada de solidariedade
social de utilidade pública, sedeada em Milhundos, onde surgiu em 1980, com unidade de
atendimento sócio-educativa para crianças e jovens portadoras de deficiência mental. As frequências
destas sessões são gratuitas para todos os alunos apoiados.

. "Ginástica Solidária"
O Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal, participou pela segunda vez no evento
"Ginástica Solidária" realizado na Anadia. Trata-se de um encontro gímnico entre crianças e jovens de
necessidades educativas especial, no qual o clube tem sido pioneiro no apoio e abertura às instituições
sociais da região dando a conhecer os projectos e a acção desenvolvida na comunidade.
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| Junho
. “O Dia da Criança é no Dragão”
De forma a comemorar o Dia Mundial da Criança e, para o
celebrar, o Futebol Clube do Porto organizou visitas especiais ao
Estádio do Dragão. No final do percurso pelo recinto portista, as
crianças tiveram ainda a oportunidade de participar em várias
actividades e jogar inclusive no relvado, sob supervisão de
treinadores Dragon Force. A entrada foi gratuita para crianças
dos três aos doze anos, enquanto os familiares/acompanhantes
sócios do FC Porto pagaram 5 euros e os adultos 10 euros. A Casa do Pessoal associou-se ao evento
comparticipando em 1,80 euros o valor da entrada a todos os associados que se inscreveram.

. Exame Zonal Playgym do Norte
No dia 2 de Junho de 2013 realizou-se no Complexo Municipal
de Ginástica da Maia, o “Exame Zonal Playgym do Norte”. Sob
organização da Associação de Ginástica do Norte e do Ginásio
Clube da Maia , marcaram presença para provas cerca de 200
ginastas, pertencentes aos seguintes clubes: BFC - Boavista
Futebol Clube; CNSR - Colégio Nossa Senhora do Rosário; EVS Estrela Vigorosa Sport; ADA - Associação Desportiva de Aveiro;
CGISPSB - Clube de Ginástica do Instituto de Promoção Social de Bustos e o Clube HPA Gym - secção
de ginástica da Casa do Pessoal. O resultado não poderia ser melhor dado que todas as ginastas do
Clube HPA Gym passaram no exame.

. Decoração e utensílios
A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa acolheu entre 3 e 7 de Junho uma
mostra de decoração e utensílios da autoria de Maria de Fátima Barbosa Leão. A exemplo de
anteriores eventos, este espaço surge como forma de divulgação dos trabalhos da autora junto dos
associados da Casa do Pessoal e comunidade hospitalar, convidados para uma visita à exposição.

. Sarau Gímnico
No dia 6 de Junho, o Clube HPA Gym, secção de ginástica
da Casa do Pessoal, participou no sarau gímnico organizado
pela Escola Secundária de Penafiel.
Além da execução de exercícios fantásticos, este género de
eventos constitui uma excelente oportunidade de abertura e
partilha à comunidade, usufruindo das excelentes condições
do pavilhão gimnodesportivo Fernanda Ribeiro.
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. Convívio Clube HPA na Festa da Cereja
No âmbito da actividade de promoção do associativismo e
convívio entre os membros associados e familiares, a Casa do
Pessoal organizou no dia 8 de Junho, uma visita à festa da
cereja no Fundão.
A sua cor chama a atenção, o sabor cativa-nos e, quando damos
por nós, já ultrapassámos a dúzia. Esta actividade visou o
convívio entre gerações e a divulgação das potencialidades
económicas, culturais, sociais e turísticas da região, nesta altura, ficando a conhecer melhor a simpatia
das suas gentes, a beleza da paisagem e a riqueza da sua gastronomia e produtos locais.

. Jantar Solidário e Noite de Fados, em Paço de Sousa
Sob organização da "Penafiel Solidário, Associação de Solidariedade Social",
no dia 8 de Junho decorreu em Paço de Sousa (Penafiel) um jantar solidário,
constando da ementa, o arroz com feijão e pataniscas de bacalhau. Tendo como
preço a quantia simbólica de 5 euros por inscrição, o evento contou com a
actuação, também solidária, do Grupo de Guitarras de Penafiel, ao qual se
associou a Casa do Pessoal para inscrições ou reserva de mesas a associados.

. Campeonato Nacional
O Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal,
alcançou o 4º lugar, respectivamente nas categorias Seniores e
Juniores, nos nacionais de ginástica. A prova organizada pela
Federação de Ginástica de Portugal decorreu nos dias 8, 9 e
10 de Junho, tendo Guimarães acolhido a Festa Nacional de Ginástica 2013.

. Entrevista na Rádio Clube de Penafiel
O programa "Polidesportivo" da Rádio Clube de Penafiel (91.8 fm) dedicou
no dia 20 de Junho de 2013, uma emissão especial sobre a secção de
Ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo. Além da descrição
das iniciativas e actividades desenvolvidas ao longo das últimas épocas
gímnicas, foram entrevistadas algumas das atletas e a coordenadora da
secção (Prof.ª Paula Oliveira).

. Exposição de Pintura
A Casa do Pessoal acolheu, entre 24 e 28 de Junho, uma
exposição de pintura da autoria de Marina Madalena Pinto
Marques Guiomar da Costa.
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. Torneio para Ginastas Portadores de Deficiência
Incluído no programa da Taça do Mundo de Ginástica Artística,
realizada em Anadia, no dia 22 de Junho o Clube HPA Gym
participou na reunião de trabalho entre a ANDDI-Portugal e a
FPG - Federação Portuguesa de Ginástica, com vista à
cooperação para o desenvolvimento da prática da Ginástica
para pessoas com deficiência intelectual. Tendo por base o
projecto “Ginástica Solidária”, a participação neste torneio
possibilitou ao Clube HPA Gym a sua primeira presença numa competição de cariz internacional sob a
égide da FIG - Artistic Gymnastics World Cup.

. 1º Moto-Passeio "Casa do Pessoal"
O Núcleo de actividades desportivas, em coloboração com os restantes
núcleos de apoio à dinamização e iniciativa da Casa do Pessoal e o
MotoClube de Penafiel, dinamizaram no dia 30 de Junho, o 1º moto-passeio
turístico pela região do Tâmega e Sousa, tendo a Serra de Montemuro como
foco de convívio e especial atracção.
A inscrição pressupôs o pagamento de 15 euros para os associados e de 20
euros para os não associados. O preço definido incluiu o respectivo almoço e a t-shirt alusiva ao
evento.
A Direcção agradece o esforço e dedicação da equipa de trabalho, coordenada por Filipe Barbosa e
Marco Ribeiro, bem como a colaboração do MotoClube de Penafiel na organização do evento.

| Julho
. “Make every day a Mandela Day”
Evocando o dia 18 de Julho como o dia de Mandela, celebrado por todo o
mundo, a Casa do Pessoal expôs à comunidade no espaço galeria, até finais
de Setembro, as obras de arte das quais é proprietária. Trata-se do conjunto
de telas doadas à Casa do Pessoal por artistas pintores ao longo dos anos.

| Agosto
. Pré-formação da Secção de BTT e Cicloturismo
Apostada na dinamização de actividades desportivas no exterior e no
envolvimento de inúmeros associados na prática amadora de BTT e
Cicloturismo pela região, a Casa do Pessoal procurou admitir inscrições a
potenciais interessados em coordenar e formar uma secção.
Apesar dos contactos estabelecidos, ainda não foi possível “arrancar” com esta actividade,
encontrando-se aberta à iniciativa de potenciais interessados na nossa comunidade associativa.
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| Setembro
. Mostra de doces e compotas
Na comunidade associativa encontramos quem confecciona arte e nos
deliciam com a sua doçaria regional, sabores genuínos, intrinsecamente
ligados à tradição e aos produtos da terra.
O núcleo de Actividades Internas da Casa do Pessoal promoveu entre 23 e
27 de Setembro a realização deste evento onde se reúnem e se apreciaram
as mais variadas compotas caseiras.

. Reciclagem de Radiografias
A Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI) recolhe anualmente
radiografias que recicla para uma dupla boa acção: ajudar quem precisa com
o dinheiro obtido com a prata recolhida das radiografias e reciclar um
material que, se atirado para o lixo, pode ser poluente.
A comunidade associativa pode entregar radiografias na Casa do Pessoal,
disponibilizando-se nas instalações um ponto de recolha para posterior
remessa à farmácia hospitalar CHTS.

| Outubro
. Passeio-Convívio à Festa do Marisco
A Casa do Pessoal agendou para o dia 5 de Outubro um passeio à Galiza
tendo como ponto de referência a tradicional festa do marisco “O Grove”.
Com paragem programada em Viana do Castelo e um passeio de barco aos
viveiros de mexilhão, com prova de degustação a bordo, este convívio contou
com a participação de cerca de 30 associados, uma adesão abaixo das
expectativas, apesar do apoio e da comparticipação da Casa do Pessoal.

. Apresentação do livro "O Meu Quintal"
Da autoria de Maria de Fátima Ferreira da Silva, a Casa do Pessoal acolheu
no dia 7 de Outubro de 2013 a apresentação do livro “O Meu Quintal”.
Com orientações práticas, a comunidade associativa presente pode visualizar
uma apresentação multimédia de modo a aperfeiçoar alguns conhecimentos
vocacionados para preparar a terra, semear e colher.

. Inscrições abertas para novo torneio de futsal
Durante o mês de Outubro, a comunidade associativa foi convidada a formar equipas para inscrição
na 2ª edição do torneio de futsal da Casa do Pessoal. Tendo por base a coordenação de Isaac
Ferreira e Francisco Barbosa, este torneio decorrerá em Penafiel e Galegos.
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. SO2014 Special Olympic
Carinhosamente todos a conhecem e a tratam por Fatinha, uma das
atletas que representam o Clube HPA Gym. Foi notícia pela convocação
como candidata a representar Portugal nos SO2014 Special Olympic
European Summer Games, a decorrer em Setembro de 2014, em
Antuérpia (Belgica). Pelo reconhecimento alcançado, a Direcção da Casa do Pessoal felicitou a atleta,
bem como as restantes atletas e respectiva equipa técnica no âmbito do projecto "Ginástica Solidária".

. Prestação de serviços
Tendo por base a uniformização de procedimentos administrativos e a junção das bases de dados
existentes de associados, quotizações e registos da composição do agregado familiar, a Casa do
Pessoal contratualizou com a empresa “Microdigital” a prestação de serviços no desenvolvimento de
software interno de modo a proceder, entre outros, à emissão automática de newslatter´s informativas
através de e-mail´s dos associados e a emissão do novo “cartão do associado” de leitura óptica.
Constituindo um documento formal de identificação do associado perante a comunidade e as
entidades com as quais vigoram protocolos de cooperação, um dos objectivos primórdios do novo
“Cartão do Associado” será consolidar a prática de benefícios que constam da tabela de preços no
Bar da Casa do Pessoal.
Para o efeito, foi solicitado a todos os associados que procedam, junto do Secretariado dos Serviços
Sociais do Pessoal, à actualização dos seus registos, nomeadamente os dados de identificação,
composição do agregado familiar e indicação de endereço de e-mail (pessoal).
Em conformidade com os Estatutos e Regulamento Interno em vigor a actualização de dados é da
responsabilidade do associado, prevendo-se que este processo decorra até finais de Janeiro de 2014.

. Acto de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais
Em virtude de não se ter recebido nenhuma contestação por parte de associados, em 30 de Outubro
foram empossados os consequentes Órgãos Sociais, biénio 2013-2015, convocando-se todos os
elementos para tomada de posse, à qual marcaram presença os membros do Conselho de
Administração. O acto, a rectificar na próxima Assembleia Geral Ordinária, deriva da não
apresentação de candidaturas ao acto eleitoral.
A Assembleia-Geral passa a ser presidida pelo Dr. Carlos Sousa, o Conselho Fiscal presidido pelo Enf.
Jorge Carvalho, assumindo a presidência da Direcção o Enf. Fernando Santos.

| Novembro
. Exposição de utilidades
A Casa do Pessoal acolheu, entre 4 e 7 de Novembro, uma exposição de utilidades. Possibilitando a
venda junto da comunidade, encontraram-se patentes, entre outras utilidades do dia-a-dia, tais como
carteiras, porta-moedas, caixas decorativas e bijutaria.
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. II Torneio de Futsal “Clube HPA”
Sob coordenação de Isaac Ferreira e Francisco Barbosa, a quem a Casa do
Pessoal endereça reconhecimento e dedicação, realizou-se nos dias 8 e 9 de
Novembro a 2ª edição do torneio de futsal, contando com a participação de 8
formações (serviços internos, seguranças, pessoal afecto à gestão do parque
de estacionamento, B.V. Penafiel e Altis Paredes). Os jogos decorreram nos
pavilhões desportivos da Escola Secundária de Penafiel e “Sentir Penafiel” em
Galegos, tendo a formação dos Bombeiros Voluntários de Penafiel vencido a competição.

. Exposição de Ana Reis e Paula Branco
A Casa do Pessoal acolheu, entre 18 e 22 de Novembro, uma exposição de pintura da autoria das
nossas artistas associadas Ana Reis e Paula Branco. O evento foi aberto à comunidade hospitalar.

. Exposição de Ana Catarina
Patente ao público entre 25 e 29 de Novembro, a
Casa do Pessoal foi contemplada com uma exposição
de jóias da autoria de Ana Catarina.

| Dezembro
. Mostra de Natal
Começa o Advento, surge então uma nova edição da “Mostra de Natal” na Casa do Pessoal. Com a
participação de diversos expositores, associados inclusive, entre 2 e 6 de Dezembro, a mostra
possibilitou à comunidade a aquisição de prendas e lembranças ou a simples apreciação de trabalhos.

. Ceia de Natal dos colaboradores do CHTS, EPE
Sob organização da Casa do Pessoal, decorreu na noite de 6
de Dezembro a tradicional Ceia de Natal com a participação
de 255 colaboradores do CHTS, EPE. Contando com a
colaboração do Conselho de Administração, o evento fora do
agrado de todos os presentes, repleto de sabores tradicionais e
de serviço ímpar de excelência prestado na Quinta da
Lavandeira, em Mouriz (Paredes). A inscrição pressupôs a contribuição de 5 euros ao associado e de
20 euros ao não associado, sendo o custo por participante de 24,60 euros.
A Casa do Pessoal agradece a eficácia na prestação do serviço pela equipa de catering “Miguel
Barbosa” e o apoio das "Viagens Abreu" (agência patrocinadora dos prémios referentes ao sorteio) e
ao Gabinete de Comunicação do CHTS, EPE. Os premiados foram as colaboradoras Sofia Moreira,
Filipa Ventuzelos e Luísa Vilas Boas.
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. Festa de Natal
Tradição, aguardada com ansiedade e expectativa, a Festa de
Natal dirigida aos filhos e associados da Casa do Pessoal
decorreu na tarde de 21 de Dezembro. Com um alusivo
programa, adequado à quadra, a festa decorreu no Pavilhão
de Feiras e Exposições de Penafiel com insufláveis, espectáculo
de variedades, pinturas faciais e a distribuição de 447 prendas
às crianças, prolongando-se em ambiente e espírito natalício,
surpresas, divertimentos e acima de tudo... alegria.

. Em rede
Acresce menção as inúmeras referências, propostas ou sugestões
culturais

da

região

publicadas

no

blog

“Clube

HPA”

in

http://clubehpa.blogs.sapo.pt.
Através da internet, este espaço de partilha e divulgação de
conteúdos da Casa de Pessoal, aberto desde 2009, pretende criar
um elo de ligação entre associados e a comunidade hospitalar.
Em 2013, a Casa do Pessoal complementou a sua presença nas redes
sociais com a criação de uma página no facebook, dada a
inviabilização de construção de uma página web oficial com a não
renovação do protocolo de cooperação estabelecido com a
companhia de seguros “Liberty”.

Recursos Humanos
Conforme recomendação em Assembleia Geral, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale
do Sousa tem celebrado, desde Maio de 2011, um contrato de trabalho com termo por tempo
indeterminado com o funcionário António Martins Ribeiro.
Pessoal

Ano 2013 (€)
63. Gastos com o Pessoal

Ano 2012 (€)

Variação

5.451,88
5.439,07
descrição da rubrica “Gastos com o pessoal” p.8.2.2

Associativismo
Em 31 de Dezembro último, encontravam-se inscritos 656 associados pagantes sob valor de
quotização em € 1,50. No exercício acumulam € 11.808,00 de receita para a Associação, sendo
ainda contabilizados € 2.575,50 proveniente de regularizações finais do exercício anterior.
Durante o ano de 2013 verificaram-se 30 novas admissões, 16 aposentações e 25 desistências de
associados.
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Serviços Sociais

Ano 2013 (€)
7811. Serviços Sociais

14.383,50

Ano 2012 (€)

Variação

12.375,01

13,9%

Protocolos
Às empresas e entidades que nos honraram com a sua dedicação, nomeadamente a Sidónia Reis,
Nestlé, PT/MEO, Penafiel Activa, E.M., BES, Santander Totta, Valpi, Viagens Abreu e a Habitâmega,
agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos
esforços empreendidos por quantos trabalham para a Associação.

Agradecimentos
Ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E., o agradecimento e
reconhecimento como parceiro fundamental na vida da Associação.
Aos elementos do secretariado dos Serviços Sociais do Pessoal, Sr. Martins Ribeiro e D.ª Maria Rosa
Reis e demais que ao longo do exercício colaboraram na preparação das diversas actividades, com o
objectivo de garantir mais e melhor condições, apresentamos os nossos agradecimentos.
É com grande satisfação que a Casa do Pessoal continua a poder contar com o apoio das entidades,
viabilizando e tornando possíveis alguns dos projectos em curso. Esta contínua procura de apoios e
colaboração torna-se indispensável à prossecução dos objectivos delineados.
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6.3 Análise sobre o projecto de construção do “Espaço Polivalente”
Com a introdução de alterações ao programa funcional, incluindo a afectação do espaço para
serviços clínicos, esmoreceram-se as pretensões da Casa do Pessoal de conjugar a infra-estrutura ao
desenvolvimento das novas valências anteriormente identificadas (berçário, creche, cozinha e
refeitório, serviços sociais do pessoal, área de exposições, área de acolhimento temporário a
familiares de utentes e área desportiva no exterior).
Independentemente da forma, ou da dimensão dos factos, envolto de “avanços” e “recuos”, num
esforço suplementar, o projecto fora novamente revisto, impossibilitando a adaptação da área de
implementação prevista com a construção do novo edifício para sede social da Casa do Pessoal e da
área de acolhimento temporário a familiares de utentes, valência para a qual, fora manifestado o
apoio da Liga dos Amigos.
Tendo consciência que os objectivos da Casa do Pessoal não mereceram a aceitação de toda a
comunidade - atenda-se à morosidade de decisões superiores, autorizações e evolução do processo acontecimentos e acções integrados num conjunto de factos e situações concebidas que colocaram em
causa o projecto e decisões finais, as quais temos que aceitar e respeitar.

No cômputo geral, é evidente que os contextos difíceis que atravessamos têm reflexos na vida da
nossa instituição e, consequentemente, coube ao poder de decisão atender às demais razões, critérios
e necessidades que, naturalmente devem subsistir.
Embora consciente das dificuldades, da nossa parte, enquanto responsáveis pela Casa do Pessoal,
humildemente reconhece-se que um projecto desta envergadura será tanto mais significativo quanto
maior a envolvência e sua utilidade na comunidade.
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7. Época gímnica do Clube HPA Gym
Síntese ao relatório de actividades apresentado em Janeiro de 2014
Este projecto, criado e iniciado em Outubro de 2007, a partir de um grupo de três professores (Luís
Ferreira, Paula Oliveira e Pedro Garcez) e quinze ginastas (Marta Teixeira, Marta Ferreira, Beatriz
Moutinho, Ana Moutinho, Joana Loureiro, Inês Silva, Ana Luisa Silva, Irene Teixeira, Beatriz Maltez, Ana
Oliveira, Teresa Resende, Teresa Aguiar, Inês Costa, Catarina Meireles e Rafaela Almeida), contou
esta época com 56 inscrições dos três aos cinquenta e cinco anos de idade.
Completando um ciclo de seis épocas gímnicas, com vivências e participações em eventos da
Associação de Ginástica do Norte, da Federação de Ginástica de Portugal, de clubes filiados, de
sarau, de estágios, o Clube HPA Gym tem sido alvo de notícia de jornais e de rádios da região pelas
melhores razões, sendo objectivos primordiais oferecer à comunidade do Tâmega e Sousa a prática
sistematizada e continuada da Ginástica Artística (GA) e da Ginástica para Todos (GPT) como um dos
elementos institucionalizados da cultura corporal de movimento.
A secção de Ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa iniciou a sua
época gímnica no dia 3 de Setembro de 2012, com o intuito de aferir a coordenação do clube com as
estratégias da Direcção para um bom funcionamento e auto-suficiência económica da secção,
alterações ao regulamento interno da mesma e, elaboração das programações e metas para os
atletas de Ginástica Artística pré-inscritos da época transacta, bem como as propostas para eventuais
novas inscrições.
Classes

N.º aulas semanais

Infantil (4 aos 5/6 anos)

2 x 45 minutos

Iniciação e Elementar (6 aos 20 anos)

2 x 90 minutos

Avançada (6 aos 20 anos)

3 x 90 minutos ou 3 a 5 x n.º horas de acordo
com as capacidades e disponibilidades
individuais dos participantes)

Senhoras (maiores de 16 anos)

2 x 50 minutos

Dado que o Clube HPA Gym não possui instalações próprias, a prática gímnica iniciou-se na segunda
semana de Setembro, no ginásio das instalações desportivas da Escola Secundária de Penafiel,
gentilmente cedidas pelo Director dessa instituição, até à segunda semana de Outubro, altura em que
as instalações do Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel ficaram desocupadas, celebrado
protocolo de colaboração entre a Casa do Pessoal e a Penafiel Activa e permitido, novamente, a
montagem de todo o equipamento gímnico.
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Neste momento, para além de colchões para o revestimento do chão de todos os aparelhos e de um
fosso, o único aparelho que o clube não dispõe é o praticável de solo, aparelho com uma dimensão de
14x14 metros que, quer pelo seu tamanho, quer pelo seu preço exorbitante, ainda não foi possível
adquirir.

Ao longo de toda esta época gímnica, o clube tentou participar em todos os eventos e provas para os
quais se pode inscrever ou fora convidado.
Com o princípio de criar o maior número de vivências a todos os 56 inscritos, como trabalho de base e
método de selecção, tendo em vista o escalonamento das diversas classes, foi seguida a política
desportiva de inclusão para adesões de atletas à modalidade, tornando-a numa prática salutar, quer
a nível da convivência, quer a nível de melhoramento das suas aptidões físicas.

7.1 Actividades
Constam como actividades do Clube HPA Gym:
. dinamização da sessão de ginástica da Casa do Pessoal;
. promoção da prática gímnica junto das comunidades educativas da região;
. inscrição de atletas em exames do programa Play GYM®;
. participação em provas gímnicas federativas, torneios
ou demonstrações;
. participação em iniciativas promovidas pela Casa do
Pessoal

ou

organizadas

pelo

meio

hospitalar

(caminhada pelo controle da diabetes, festa de Natal,
outras);
. apresentação anual de um relatório e contas da
secção.
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7.2 Propostas para a época gímnica 2013/2014
As épocas gímnicas findas, de memoráveis conquistas para o Clube HPA Gym, acrescentaram novas
responsabilidades e desafios, configurando uma exigência permanente e rigor na gestão de recursos.
Congregando esforços na divulgação e promoção da modalidade na região, a sessão tem como
propósitos os seguintes:
. apresentação do Clube HPA Gym junto de jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo da região;
. desenvolvimento da proposta de parceria com a Câmara Municipal de Penafiel, através das
Actividades Extra-Curriculares (AEC) da área de Educação Física e das programações das Expressões
Físico Motoras do Pré-Escolar, proporcionando sessões de formação gímnica à comunidade educativa;
. desenvolvimento de parcerias com autarquias ou escolas da região visando a cedência de um
pavilhão gimnodesportivo para local de treino, formação e ginásio fixo do Clube HPA Gym;
. criação de uma nova estrutura da secção com classe de formação mistas, apoiadas na filosofia do
Play GYM® e classes de competição divididas em masculinos e femininos.

7.3 Resultados (época gímnica compreendida no período 1 Ago. 2012 a 31 de Jul. 2013)
Na base dos anteriores exercícios, a sessão encontra-se auto-financiada, destacando-se como
rendimentos as receitas provenientes das mensalidades dos atletas.
Rendimentos e Ganhos

Época 12/13 (€)
Mensalidades de atletas
Receitas por conta de provas
Total de Receitas da secção

10.902,02
60,00
10.962,02

Época 11/12
9.420,00
9.420,00

Variação
13,6%
14,1%

Gastos e Perdas

Época 12/13 (€)
Renda do pavilhão à “Penafiel Activa, EM.”
Expediente, ofícios e similares
Haste para estandarte
Inscrições em provas
Fichas Exames Médicos
Aquisição de materiais e similares
Deslocações e Estadas
Arrumos
Aquis. Equipamentos, artigos e manutenção
Flayer´s informativos e divulgação nas escolas
Despesas com transportes (combustível)
Honorários dos Professores
Devolução: adiantam. concedido (pré-época)
Total de Gastos da secção

630,00
1.090,20
357,50
270,81
40,00
1.208,67
75,00
50,00
7.239,84
10.962,02

Época 11/12
595,00
942,50
435,50
30,00
191,32
80,00
5.468,68
1.677,00
9.420,00
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Variação
5,5%
13,5%
-17,9%
-50,0%
-77,9%
14,1%
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É, pois, nossa convicção que estamos perante bons resultados e, nessa expectativa, expressamos o
compromisso por desenvolver e reforçar o apoio à sessão, felicitando todos os intervenientes pela
dedicação e feitos alcançados.

7.4 A ginástica artística aqui tão perto
Nasceu com um objectivo simples: trazer a ginástica para Penafiel. Mas em apenas quatro anos o
Clube HPA ganhou atletas e prestígio, tendo-se sagrado na época passada o título de Bicampeã
Nacional em Seniores Femininos na II Divisão, em ginástica artística. Este ano, já começaram os treinos
para os cerca de 60 atletas inscritos, com idades entre os 3 e os 18 anos. Mas as portas estão sempre
abertas para quem se quiser juntar ao clube.
Paula Oliveira, Paulo Martinho, Luís Ferreira e Vilma Freitas são os rostos do projecto do Clube HPA
Gym, que nasceu enquanto secção de ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale
do Sousa foi iniciado em Outubro de 2007, a partir de um grupo de três professores (Luís Ferreira,
Paula Oliveira e Pedro Garcez) e quinze ginastas (Marta Teixeira, Marta Ferreira, Beatriz Moutinho,
Ana Moutinho, Joana Loureiro, Inês Silva, Ana Luisa Silva, Irene Teixeira, Beatriz Maltez, Ana Oliveira,
Teresa Resende, Teresa Aguiar, Inês Costa, Catarina Meireles e Rafaela Almeida).
Alguns dos professores, e antigos atletas, vieram de Paredes, da extinta Associação Juvenil Amigos
2000. "Como já tinha trabalhado com o presidente de direcção da Casa do Pessoal na ocasião, João
Lobo, perguntei se não queria abrir uma secção ginástica no HPA", lembra Paula Oliveira. O desafio
foi aceite e encontraram no Pavilhão de Exposições um espaço para desenvolver o projecto.
Começaram com oito ginastas e três treinadores, credenciados pela Federação de Ginástica de
Portugal. E desde essa altura cresceram de quatro rolos de tapete de ginástica amarelos para um
ginásio totalmente equipado. "Temos todos os equipamentos de competição de ginástica artística
feminina e masculina", garante a treinadora. O objectivo era simples: trazer a ginástica para Penafiel.
E a modalidade tem sido procurada. Este ano, há cerca de 60 inscritos, entre os três e os 18 anos. E
ainda há vagas. "Para os mais novos as inscrições estão sempre abertas e ao longo do ano um atleta
pode sempre prestar provas e ser inserido numa classe mais avançada", afirma Paula Oliveira.
Modalidade olímpica, mas não reconhecida no país
A ginástica artística é uma modalidade que exige o domínio de vários aparelhos. No caso das
meninas, isso passa por exercícios de solo, trave, paralelas assimétricas e salto de mesa. Já para os
rapazes são seis os exercícios, desde o solo, às argolas, barra-fixa, paralelas simétricas, cavalo com
arções e saltos de mesa. "Têm que treinar para estar aptos em todos os aparelhos, o que torna a
modalidade bastante difícil", assume Paula Oliveira, destacando a flexibilidade, agilidade,
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coordenação e espírito de fair-play como características necessárias num atleta. Mas, realça a
treinadora, a ginástica artística não precisa de ter sempre como fim a competição, até porque isso
exige muito de um atleta.
"É uma modalidade que exige muito tempo de treino e acaba por ficar cara", explica a professora
natural do Porto. No Clube HPA, secção de ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo Vale do Sousa, cada atleta paga entre 25 a 37 euros, de acordo com a mensalidade ou número de
horas de treino e possuem um seguro.
"Apesar de a ginástica artística ser uma modalidade olímpica, como todos os desportos que não são o
futebol, não é reconhecida no país", lamenta Paula Oliveira. Isso faz com que muitos atletas, ao
chegar a seniores, e por não terem os apoios que existem noutros países estrangeiros, não consigam
manter-se na modalidade. "Perdem-se muitos atletas nos juvenis e juniores que, por falta de tempo
para os treinos bi-horários necessários, têm que optar", salienta a treinadora. Além disso, a alta
competição não é o objectivo deste projecto. "O que queremos é que todos pratiquem, mas nunca
podemos atingir o alto rendimento. Não temos condições para isso.
No futuro, os dois objectivos deste projecto passam por alargar a ginástica a crianças e jovens com
necessidades educativas especiais e organizar uma classe de manutenção para senhoras. O Clube HPA
integra a Associação de Ginástica do Norte e a Federação de Ginástica de Portugal. E todos os
atletas são federados.
Paula Oliveira foi atleta de ginástica artística desde os quatro anos e desde os 16 que é treinadora,
tendo fundado secções de ginástica em dois clubes. Chegou a treinar no Boavista e foi juíza
internacional da modalidade, mas acabou por abdicar por questões familiares. Aos 51 anos diz que
ainda tem o bichinho e pretende continuar na modalidade.
No palmarés sobressai a consagração de bicampeãs nacionais em seniores femininos
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Em termos competitivos, o Clube HPA Gym sagrou-se, nas épocas 2010/11 e 2011/12, bicampeã
Nacional em Seniores Femininos na II Divisão, competindo com atletas do Futebol Clube do Porto e do
Boavista Futebol Clube, entre outros. Além disso, têm chegado aos terceiros lugares em juniores e
juvenis. Mas competir não é o objectivo principal, argumenta Paula Oliveira: "A competição é mais
para mostrar o nosso trabalho do que para ganhar. É para dar motivação aos atletas".

7.5 Cronograma de participações
Tendo por base os objectivos específicos estabelecidos, o Clube HPA Gym procurara desenvolver a
aprendizagem dos fundamentos psicomotores e técnicos necessários à prática da Ginástica Artística
em nível não-competitivo, pré-competitivo e competitivo.
Possibilitando aos ginastas a apresentação de conhecimentos adquiridos e habilidades desenvolvidas,
o Clube HPA Gym participa em torneios e campeonatos de ginástica, estágios e saraus
proporcionando o seu amadurecimento dentro do contexto organizacional das entidades oficiais,
nomeadamente a Federação de Ginástica de Portugal e a Associação de Ginástica do Norte.
. Estágio de Ginástica Artística Feminina (GAF)
Local: Centro de Alto Rendimento da Anadia
. Cedência do espaço (Ginásio)
No âmbito do apoio previamente definido pelo
Município de Penafiel ao desenvolvimento das aulas
práticas do Curso Superior de Educação Física e
Desporto do ISCE, o Clube HPA Gym tem cedido desde
Setembro de 2012 o espaço afecto ao ginásio para se
leccionar aulas da Unidade Curricular de Ginástica referente ao
1º semestre, com a seguinte frequência: 2ªs e 4ªs feiras, das
09h00 às 12h30, tendo como professora responsável da unidade
didáctica a docente Alice Sousa.
Nos vários anos em que a secção de ginástica tem vindo a ceder o
seu espaço, nunca obteve qualquer tipo de compensação por esse
facto. Na nossa opinião, achamos não ser de todo correcto,
posição entretanto transmitida pela coordenação do clube ao
responsável pelo curso, Prof. Dr. Alberto Alves, atendendo ao
desgaste de materiais.
. Iniciação Classe de Senhoras “Aulas para adultos”
Local: Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel
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. Troféu José António Marques (GAF)
Local: Complexo Desportivo da Maia

2º Lugar Geral - Iniciada - Catarina Gomes; 2º Lugar Saltos - Iniciada - Catarina Gomes; 3º Lugar
Paralelas - Iniciada - Catarina Gomes; 2º Lugar Paralelas - Juvenis - Irene Teixeira
. Prova Qualificativa para o Campeonato Nacional
Local: Centro de Alto Rendimento da Anadia

Apuramento da ginasta Catarina Gomes - Geral Individual e Saltos; Apuramento da ginasta Irene
Teixeira - Paralelas; Apuramento da equipa juniores (Marta Teixeira, Paula Ferreira, Sofia Neto e
Mariana Cepeda); Apuramento da equipa seniores (Rita Cunha, Rita Pereira, Ângela e Beatriz Vinha)
. Campeonato Distrital
Local: Complexo Desportivo da Maia

3º Lugar Equipas iniciadas; 3º Lugar Saltos de Cavalo - Catarina Gomes; 2º Lugar Equipas seniores
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. Encontro Distrital de Infantis
Local: Complexo Desportivo da Maia

3º Lugar Equipa Masculina Infantis
. Torneio de II Divisão
Local: Complexo Desportivo da Maia

Seniores
. Memorial Guilherme Gonçalves
Local: Centro de Alto Rendimento da Anadia

Benjamins e Infantis
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. Apoio a alunos da APADIMP
O Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do
Sousa, prestou gratuitamente apoio a alguns alunos com necessidades educativas especiais da
APADIMP, visando a frequência do ginásio e o contacto com as atletas e professores.

Desta frequência de aulas resultou a participação no 2º encontro de ginástica solidária para
deficientes, organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, do qual o nosso clube é pioneiro e
o convite para a professora Paula Oliveira e 3 dos nossos ginastas para representarem Portugal no
próximo Europeu dos Special Olimpic´s, a decorrer em Setembro de 2014, em Antuérpia (Bélgica).
. Exame Play Gym
Local: Complexo Desportivo da Maia
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. Projecto “Ginástica Solidária”
Local: Centro de Alto Rendimento da Anadia

Na sequência da reunião de trabalho entre a ANDDI-Portugal e a FPG - Federação Portuguesa de
Ginástica, com vista à cooperação para o desenvolvimento da prática da Ginástica para pessoas com
deficiência intelectual, o Clube HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal do Hospital Padre
Américo foi a formação pioneira do projecto “Ginástica Solidária”, lançado em 2012.
Este Programa tem como missão a de incrementar a prática da Ginástica, promovendo a integração
social dos seus praticantes e que nenhuma criança ou jovem deixará de participar em eventos de
Ginástica. O torneio para ginastas portadores de deficiência foi incluído no programa da Taça do
Mundo de Ginástica Artística, Anadia - Portugal`2013.
. Projecto “A Ginástica ao serviço da Escola”

O Clube HPA Gym apresentou uma proposta de parceria à Câmara Municipal de Penafiel através
das Actividades Extra-Curriculares (AEC) da área de Educação Física e das programações das
Expressões Físico Motoras do Pré-Escolar, proporcionando sessões de formação gímnica à comunidade
educativa, aguardando-se deliberação por parte do Município.
O projecto pretende utilizar a modalidade da Ginástica como melhoria das capacidades físicas e
habilidades motoras, no combate à evasiva escolar, no auxílio à redução dos índices de reprovação e
no desenvolvimento do gosto pela prática da ginástica, educando as crianças para a adopção de
comportamentos de vida saudável, dando-lhes inúmeras experiencias, que irão contribuir para o
desenvolvimento da personalidade e das potencialidades.
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8. Análise Económica e Financeira
O exercício de detalhar a actividade da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa
comporta particularmente na descrição de contas referentes aos actos ou acções previamente
programadas e levadas a cabo perante os associados e a comunidade.
Não descurando sob a capacidade de reajustamento de algumas actividades à realidade,
humildemente, reconhecemos que não se conseguiu prever com rigor a gestão e uso do tempo que
cada associado congrega à associação, não obstante da dificuldade de implementação de algumas
iniciativas que forçosamente foram canceladas por insuficiência de inscrições.
A análise e planeamento de actividades primam por decisões sustentadas aos actuais e rigorosos
desafios económico-financeiros, com contingências bem mais acentuadas em períodos de crise.

8.1 Rendimentos e Ganhos
Constituem receitas da Associação:
i)

O produto das cotas e jóias suportadas pelos membros associados;

ii)

Os resultados da cedência de exploração do “Bar da Casa do Pessoal”;

iii)

Donativos;

iv)

Juros das importâncias depositadas nas instituições bancárias;

v)

Outros resultados levados a efeito por sua iniciativa (mensalidades dos elementos inscritos
no Clube HPA Gym ou por cedência de instalações para a realização de eventos).

Como pode o associado(a) verificar, a actividade da Associação, na base dos anteriores exercícios,
encontra-se auto-financiada, destacando-se como rendimentos e ganhos as receitas provenientes da
cedência de exploração do “Bar da Casa do Pessoal”, sujeito a concessão sob concurso, as
mensalidades de atletas do núcleo de ginástica e as quotizações dos membros associados.

35.000
30.000
2008

25.000

2009

20.000

2010

15.000

2011

10.000

2012

5.000

2013

0
Serviços

Bar

Quotizações
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Rendimentos e Ganhos

Ano 2013 (€)
72. Prestação de Serviços
721. Mensalidades de atletas
7221. Cedência de espaços
7222. Comissões protocolo c/ BES
725. Serviços Secundários
727. Devoluções (-)
75. Subsídios à exploração
752. Comparticipações Entidades
759. Donativos
78. Outros Rendimentos e Ganhos
7811. Serviços Sociais
7812. Cedência Exploração Bar
7816. Outros proveitos e ganhos
782. Descontos pronto pagamento
784. Sobras e ganhos inventário
7885. Restituição de impostos
7888. Outros: inscrição de atletas
79. Juros
791. Depósitos bancários

Ano 2012 (€)

Variação

10.342,44
427,34
86,58

10.527,68
141,42
202,33
799,58
25,00

-1,8%
52,6%
71,1%

3.451,30

1.000,00
9.099,89

-62,1%

14.383,50
32.319,12
175,00
477,43
195,18
1.961,23

12.375,01
32.319,12
0,21
58,06
231,69
-

13,7%
87,8%
-15,7%
-

6.042,80

6.268,21

-3,6%

Pela decomposição da conta referente a prestação de serviços, pode-se verificar que a rubrica
referente à mensalidade de atletas do núcleo de ginástica contribui para uma ligeira diminuição dos
rendimentos, facto acompanhado pela inexistente procura na cedência da Sala de Exposições por
expositores externos e pela diminuição de ganhos em inventário, valor proveniente geralmente das
sobras de brinquedos não levantados que posteriormente são colocados à venda nas diversas mostras
para o efeito.
Porém, no exercício em análise, a rubrica referente aos donativos sofreu a maior das desvalorizações
de rendimentos, não se tendo verificando a regularização das comparticipações de entidades para a
ceia de Natal dos colaboradores referente ao ano anterior.
Prosseguindo a nossa análise, pela decomposição da conta Outros Rendimentos e Ganhos, valorizou-se
o aumento de cotas cobradas/inscrição de associados, proveitos com ganhos financeiros, descontos por
pronto pagamento, das cotas do clube/inscrições de atletas na secção de ginástica e cobrança de
seguros para as provas, mantendo-se inalterável a renda proveniente pela cedência de exploração
do bar da Casa do Pessoal. Não se verificou nenhuma restituição de impostos.
Aos valores absolutos, a rubrica Juros constitui no entanto um ligeiro decréscimo gerado no exercício
proveniente das aplicações em depósitos bancários tradicionais. Nos termos recomendados em
Assembleia Geral, a rubrica Juros decorre de aplicações financeiras dos activos (reservas). Em
consonância com o mencionado, informam-se os associados que durante o próximo exercício de 2014
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vencem definitivamente juros os depósitos poupança constituídos nos últimos anos, necessitando a Casa
do Pessoal de efectuar novas prospecções de mercado a taxas de juro manifestamente inferiores.

8.2 Gastos e Perdas
Inerentes ao desenvolvimento da actividade da Associação, na base dos anteriores exercícios,
destacam-se como gastos as seguintes rubricas:
i)

Fornecimentos e serviços externos;

ii)

Gastos com o pessoal;

iii)

Outros gastos e perdas com serviços, sobretudo no decorrer da realização da festa de
Natal das crianças e ceia para os colaboradores do CHTS, E.P.E.
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12.000
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2009
2010
2011
2012
2013

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Festa Natal

Alugueres

Conservação

Ceia Natal

Gastos e Perdas

Ano 2013 (€)
62. Fornecim. Serviços Externos
63. Gastos com o pessoal
65. Perdas por imparidade
68. Outros gastos e perdas
69. Gastos e perdas de financiam.

33.074,77
5.439,07
1.951,81
1,94
0,01

Ano 2012 (€)
29.970,26
5.451,88
5.730,01
434,91
-

Variação
9,4%
-65,9%
-

Do quadro anterior, constata-se que um dos desvios face ao exercício anterior ocorre da rubrica de
fornecimentos e serviços externos (vide descrição no seguinte quadro), sendo contabilizados gastos com
a contratação de serviços especializados (espectáculo de variedades, programação de software e
aquisição de base de dados informática), aquisição de artigos para oferta (prendas às crianças) na
Festa de Natal, contratação do serviço de catering e espaço para a Ceia de Natal, entre outras.
Ao invés, durante o exercício não foi necessário despender verbas para remodelação de
equipamentos de apoio/suporte ao bar da “Casa do Pessoal”.
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Quanto à rubrica Perdas por imparidade, o seu tratamento decorre em função dos prazos de
realização e investimento em equipamentos, nomeadamente nos aparelhos adquiridos para o núcleo
de ginástica (amortização de equipamentos) e do reconhecimento de dívidas incobráveis.
Na rubrica Outros gastos e perdas foram contabilizados os débitos por serviços bancários cobrados e
outras não especificadas.

8.2.1 Fornecimento e Serviços Externos
Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos registaram-se 33.074,77 euros em gastos, denotando-se
um desvio de 3.104,51 euros (+ 9,4%) face ao exercício de 2012.
Para este desvio muito contribui, conforme anteriormente descrito, os gastos com a necessidade de
contratação de serviços especializados (espectáculo de variedades, programação de software para
base de dados informatizada dos associados), honorários com TOC e professores de ginástica,
aquisição de ferramentas e utensílios de desgaste rápido, deslocações e transportes, aquisição de
artigos para oferta (prendas às crianças) na Festa de Natal, contratação do serviço de catering e do
espaço para a Ceia de Natal.
Registou-se, no entanto, a redução de necessidades com conservação e reparação de aparelhos
gímnicos e de gastos com a Ceia de Natal, atendendo à diminuição no número de participantes.
Programação de software para base de dados informatizada dos associados

Ano 2013 (€)
6221. Investigação e Desenv. Software

Variação

Ano 2012 (€)
-

1.075,00

-

Festa de Natal

Ano 2013 (€)
6221. Espectáculo varied. e lanches
6234. Prendas para as crianças

2.200,00
8.168,22

Ano 2012 (€)
2.178,80
8.094,75

Variação
1,0%
0,9%

Ceia de Natal

Ano 2013 (€)
6268. Catering “Miguel Barbosa”

5.276,55

Ano 2012 (€)
9.182,58

Variação
-42,5%

Honorários

Ano 2013 (€)
6224. Prestação de Serviços
6224. Professores de Ginástica

1.800,00
7.239,84

Ano 2012 (€)
1.800,00
-
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Descrição da rubrica “Fornecimento e Serviços Externos”

Ano 2013 (€)
62. Fornecim. Serviços Externos
6221. Trabalhos especializados
6222. Publicidade
6224. Honorários
6226. Conservação e reparação
6227. Serviços bancários
6228. Outros
6231. Ferramentas e utensílios
6232. Livros e documentação técnica
6233. Material de escritório
6234. Artigos para oferta Natal
6238. Outros artigos para oferta
6251. Deslocações e transportes
6261. Rendas e alugueres
6262. Comunicação
6263. Seguros
6267. Limpeza, higiene, conforto
626806. 32º Aniversário e Outros
626805. Ceia de Natal

Ano 2012 (€)
2.178,80
700,00
5.516,08
114,40
702,00
482,16
18,72
568,06
8.094,75
170,00
724,85
1.453,49
18,88
44,99
9.182,58

3.867,09
69,92
9.039,84
111,30
1.163,62
899,43
8.168,22
1.585,00
750,10
43,47
56,23
1.994,00
5.276,55

Variação
43,7%
92,3%
-2,7%
41,4%
36,8%
0,9%
54,3%
-48,4%
23,0%
-42,5%

8.2.2 Gastos com o pessoal
Decorrente da celebração de um contrato individual de trabalho, desde Junho de 2011, surge tratada
a rubrica Gastos com o pessoal, deriva das renumerações e encargos suportados.
Descrição da rubrica “Gastos com o pessoal”

Ano 2013 (€)
63211. Salários
63212. Subsídio de Natal
63213. Subsídio de Férias
6322. Subsídio de Alimentação

Ano 2012 (€)

3.780,00
315,00
315,00
1.029,07

3.780,00
315,00
315,00
1.041,88

Variação
-1,2%

8.2.3 Perdas por imparidade
O seu tratamento decorre em função dos prazos de realização e investimento em equipamentos,
nomeadamente nos aparelhos adquiridos para o núcleo de ginástica (amortização de equipamentos).
Descrição da rubrica “Perdas por imparidade”

Ano 2013 (€)
651. Dívidas a receber
655111. Amort. Equipam. Gímnico
655113. Amort. Outros Equipamentos

1.198,94
752,87

Ano 2012 (€)
3.778,21
1.198,94
752,86
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8.2.4 Autonomia financeira
Do confronto dos rendimentos e gastos analisados, obtém-se um resultado positivo de 29.221,16 euros,
conforme mapa abaixo.

80.000
70.000
60.000
2010
2011
2012
2013

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Rendimentos

Gastos

Rendimentos vs Gastos

Ano 2013 (€)
Rendimentos
Gastos
Resultados antes de impostos

69.688,76
40.467,60
29.221,16

Ano 2012 (€)
73.083,25
41.587,06
31.496,19

Variação
-4,6%
-2,7%

Face à conjuntura actual, os últimos anos foram obviamente difíceis. O exercício 2013 não foi
excepção. No entanto, numa vertente economicista, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo Vale do Sousa tem apresentado bons resultados, consolidando as actividades, suas ambições e
projectos futuros - complexa missão de realizar os objectivos pretendidos, atenta à realidade actual.
A verdade, porém, é que a crise económica e financeira obriga a corrigir previsões e alinhar a
actividade em função da economia real, afectando por exemplo, no exercício anterior, a revisão de
preços praticados no Bar da Casa do Pessoal em função do aumento das taxas de IVA. Por
deliberação da direcção, no exercício 2013 não se verificaram aumentos nos preços praticados.
Neste sentido, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa mantém uma confortável
autonomia financeira, registando óptima liquidez e valor antes de impostos. É, pois nossa convicção
que, independentemente dos números, mas sem os desconsiderar, dado serem a linguagem universal
da variação patrimonial da associação, queremos deixar expresso que mobilizamos todos as nossas
forças, saber, arte e engenho, procurando encontrar as melhores soluções para a consolidação das
actuais actividades, por concretizar novas actividades, expectativas dos grupos de trabalhos, e
reforçar propósitos e ambições junto do meio associativo.
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8.2.5 Capital e reservas
Na base do resultado apurado no exercício de 2012, sob aprovação em Assembleia Geral,
transitaram 28.346,57 euros para reservas livres e 3.149,62 euros para reservas associativas. O
produto da jóia, suportada por cada novo membro associado, de acordo com o regulamento interno,
manteve-se nos 10 euros.
Capital e reservas

Ano 2013 (€)
51. Capital
551. Reservas Legais
Outras Reservas
5522. Reservas estatutárias
5524. Reservas livres
5527. Reserv. associativas

Ano 2012 (€)

Variação

8.700,00
99.738,67

8.400,00
99.738,67

3,4%
-

705,76
133.192,76
10.779,19

705,76
104.846,19
7.629,57

21,3%
29,2%

8.2.6 Disponibilidades
Durante o exercício em análise, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa,
realizou movimentos referentes a depósitos à ordem e a prazo nas instituições bancárias Banco
Santander Totta (balcão Paredes) e Banco Espírito Santo (balcão Penafiel).
Activos

Ano 2013 (€)
11. Caixa
12. Depósitos à Ordem
13. Depósitos a Prazo
Total

719,32
18.639,21
216.523,70
235.882,23

Ano 2012 (€)
1.013,14
20.670,26
191.225,42
210.710,86

Variação
-29,0%
-9,8%
11,7%

Em comparação com o exercício anterior, a rubrica Depósitos a prazo obteve um aumento em
25.298,28 euros. Das disponibilidades apuradas, conforme recomendações anteriores em Assembleia
Geral, a direcção optou pela manutenção de aplicações bancárias, sem risco.
Descrição da rubrica “Depósitos à Ordem”

Ano 2013 (€)
12. Depósitos à Ordem
121. Banco Santander Totta
122. Banco Espírito Santo

6.585,46
12.053,75

Ano 2012 (€)
9.446,67
11.223,59

Variação
-30,2%
6,9%

A rubrica Depósitos à Ordem manteve-se com disponibilidades aceitáveis para conta corrente usual.
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Dep. Ordem

Dep. Prazo

Descrição da rubrica “Depósitos a Prazo/Poupanças”

Ano 2013 (€)
13. Depósitos a Prazo
1311. Banco Santander Totta
1312. Banco Espírito Santo
1313. Banco Espírito Santo
1314. Banco Espírito Santo
1315. Banco Espírito Santo
1316. Banco Espírito Santo
1317. Banco Santander Totta
1318. Banco Espírito Santo

23,70
50.000,00
105.000,00
4.000,00
12.500,00
37.500,00
7.500,00

Variação

Ano 2012 (€)

-60,0%
-

26.225,82
50.000,00
105.000,00
10.000,00
-

Dada a prospecção de taxas de referência nas diversas instituições bancárias, decidiu-se pela
aplicação substancial de disponibilidades em produtos poupança tradicional. Para o efeito foram
desmobilizadas duas aplicações, de 26.225,82 euros no Santander Totta e 6.000 euros no BES e,
constituídas três novas aplicações de 12.500 euros no BES, 37.500 euros no Santander Totta e 7.500
euros no BES.
Em consonância com o anteriormente mencionado, informam-se os associados que durante o próximo
exercício de 2014 vencem definitivamente juros os depósitos poupança constituídos nos últimos anos,
precisamente em 121.500 euros, necessitando a Casa do Pessoal de efectuar novas prospecções de
mercado a taxas de juro manifestamente inferiores às contratualizadas em 2011 e 2012.
De forma a capitalizar juros mensais, optou-se pela aplicação a curto prazo no Santander Totta,
valores resultantes de movimentos de tesouraria.
Descrição dos “Juros, dividendos e outros rendimentos”

Ano 2013 (€)
7911. Juros obtidos

6.042,80

Ano 2012 (€)

Variação

6.268,21
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Descrição dos “Depósitos a Prazo/Poupanças”

Montante
13. Depósitos a Prazo
1311. Banco Santander Totta
1312. Banco Espírito Santo
1314. Banco Espírito Santo
1315. Banco Espírito Santo
1316. Banco Espírito Santo
1317. Banco Santander Totta
1318. Banco Espírito Santo

23,70
50.000,00
105.000,00
4.000,00
12.500,00
37.500,00
7.500,00

Taxa (TANB)

Data Vencimento

Juros a)

mensal
0,5000
04.03.2017
1.169,92 €
4,0000
13.10.2014
2.910,78 €
4,0000
20.10.2014
115,20 €
4,0000
31.10.2014
112,50 €
2,5000
mensal
277,54 €
1,7500
24.01.2015
2,2500
a) após retenção de 28% (imposto rendimento s/ juros)

Derivado ao protocolo de cooperação celebrado entre a Casa do Pessoal e o Banco Espírito Santo
foram contabilizados os rendimentos provenientes de comissões por referenciação de novos clientes
junto da instituição bancária.
Descrição das “Comissões”

Ano 2013 (€)
7211. Comissões

427,34

Ano 2012 (€)

Variação

202,33

47,3%

Os rendimentos provenientes de comissões são creditados à Casa do Pessoal por acordo estabelecido
entre a instituição bancária, o Banco de Portugal e o Técnico Oficial de Contas que relegou os
benefícios e proveitos em prol da associação desde o início de vigência do protocolo de cooperação.

CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL PADRE AMÉRICO - VALE DO SOUSA | p.43

RELATÓRIO & CONTAS | exercício 2013

9. Resultados
Com base na Demonstração de Resultados (vide mapa em anexo), a Casa do Pessoal do Hospital
Padre Américo - Vale do Sousa apresenta, a 31 de Dezembro último, um resultado líquido positivo de
29.221,16 euros.
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5.000
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0
Resultado Líquido do Exercício

Demonstração dos resultados por naturezas

Ano 2013 (€)

Ano 2012 (€)

Variação

Vendas e serviços prestados
Subsídios à Exploração
Outros rendimentos e ganhos
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação/amortiz.

10.683,20
3.451,30
49.316,28
33.074,77
5.439,07
1,94

11.646,01
10.099,89
44.752,45
29.970,26
5.451,88
434,91

-

24.935,00
1.951,81

30.641,30
5.730,01

-18,6%
-

Resultado operacional
Aumentos de justo valor
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

22.983,19

24.911,29

6.042,80
0,01

6.268,21
-

-7,7%
-

Resultado financeiro

6.042,79

6.268,21

-3,5%

Resultados correntes
Ganhos em inventários

29.025,98
195,18

31.179,50
316,69

-6,9%
-

Resultado antes de impostos
Restituição de impostos

29.221,16

31.496,19

-7,2%
-

Resultado líquido do exercício

29.221,16

31.496,19

-7,2%
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9.1 Proposta de Aplicação de Resultados
Considerando:
•

o produto já aplicado nos anteriores exercícios em Reservas Legais,

•

o desenvolvimento de actividades para o exercício corrente,

•

o reforço de disponibilidades junto da banca,
A Direcção, sob proposta à Assembleia Geral, propõe que o resultado líquido do exercício,
apurado em 29.221,16 euros, tenha a seguinte aplicação:
Reservas Livres

€ 16.071,64

Promoção do Associativismo (45%)

€ 13.149,52

Breve descrição
O capital próprio corresponde ao património líquido da empresa e é composto pelas seguintes
rubricas com tradução contabilística: capital social, reservas, prestações suplementares e resultados
transitados.
O capital próprio de uma entidade é sempre igual ao seu activo deduzido do passivo. Estas são
realidades dinâmicas pelo que o que nos é dado pelas demonstrações financeiras (balanço e
demonstração de resultados) é como uma “fotografia” tirada no momento à empresa e não deve ser
encarado numa perspectiva estática, devendo a análise ser sempre efectuada em perspectiva.
As reservas representam um acto de previdência, neutralizando ou atenuando os efeitos decorrentes
de eventuais prejuízos futuros; visam o reforço e independência da entidade reduzindo a necessidade
de recurso a financiamento.
Reservas livres - As reservas livres, tal como as reservas legais, (embora obrigatórias) e as estatutárias
(igualmente obrigatórias, caso sejam impostas nos pactos sociais), resultam sempre de uma decisão de
aplicação dos resultados positivos obtidos no exercício ou transitados, tomada em assembleia-geral.
Reservas legais - De acordo com o Código das Sociedades Comerciais é obrigatória a constituição de
uma reserva legal. Trata-se apenas de lucros que não podem ser distribuídos.
Reservas associativas - Visam a promoção do associativismo. Destinam-se ao financiamento e
desenvolvimento de actividades nas quais podem suportar gastos inerentes à participação dos sócios.
Resultados transitados - A rubrica resultados transitados inclui todos os resultados, lucros ou prejuízos
que vão sendo acumulados ao longo dos exercícios. No que respeita aos lucros, acumula aqueles que
não foram distribuídos aos accionistas ou sócios, podendo, contudo, vir ainda a serem distribuídos.
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10. Desenvolvimento Estratégico, Orçamento e Actividades para 2014
A Direcção, sob proposta à Assembleia Geral, propõe que as opções estratégicas nos exercícios
anteriores mantenham-se, sem excepção, para o exercício de 2014.
Com o esforço e a dedicação, incluindo os órgãos sociais, associados e a comunidade hospitalar, o
objectivo primórdio será consolidar e reforçar as actividades existentes, projectando entre outras:
i)

Fomentar laços de solidariedade entre os associados;

ii)

Apoiar materialmente necessidades socialmente emergentes;

iii)

Análise periódica das condições, remodelação dos equipamentos e mobiliário de
suporte ao funcionamento do Bar da Casa do Pessoal;

iv)

Organização da Festa de Natal destinada aos filhos dos seus associados;

v)

Organização da Ceia de Natal dos colaboradores;

vi)

Organização do Concerto de Ano Novo;

vii)

Realização de exposições de âmbito cultural e outras organizadas por associados;

viii)

Dinamização de convívios e visitas/passeios à região Norte de Portugal;

ix)

Realização das Mostras do Fumeiro, da Páscoa e do Natal;

x)

Participação do Clube HPA Gym em torneios e provas federativas;

xi)

Realização de Torneio de Futsal, 3ª edição;

xii)

Dinamização e participação dos associados em provas de btt, caminhadas ou outros
eventos culturais e desportivos na região;

xiii)

Desenvolvimento de parceria com autarquias ou escolas da região visando a cedência
de um pavilhão gimnodesportivo para local de treino, formação e ginásio do Clube
HPA Gym;

xiv)

Lançamento a concurso de propostas para fornecimento de café e derivados de café
para o Bar da Casa do Pessoal;

xv)

Lançamento a concurso de propostas para aquisição e montagem de mobiliário para
sala de exposições da Casa do Pessoal;

xvi)

Lançamento a concurso de propostas para fornecimento de produtos de marketing
promocional para distribuição aos participantes nas actividades da Casa do Pessoal;

xvii)

Assegurar o funcionamento da biblioteca do Novo Hospital de Amarante;

xviii)

Realização de passeio moto-turístico pela região do Tâmega e Sousa;

xix)

Emissão do novo “Cartão do Associado”;

xx)

Contínua promoção do Associativismo.

O reforço das iniciativas de divulgação, no seguimento de estratégias de comunicação de
proximidade com os associados e a comunidade e o desenvolvimento de acções no campo da
promoção de eventos serão igualmente apostas de programa para o exercício.
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11. Declaração de Gestão
“Perspectiva” Conceptual no SNC – Sistema de Normalização Contabilística
A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, pessoa colectiva n.º 501 705 813,
com sede no lugar do Tapadinho, União de Freguesias de Guilhufe e Urrô, concelho de Penafiel,
apresentou nos exercícios anteriores as primeiras demonstrações financeiras de acordo com as Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).
Considerando,
a) não ultrapassar durante dois anos consecutivos os seguintes limites:
i)

total do balanço – 500.000 euros

ii)

total de Volume do Negócios – 500.000 euros

iii)

Média de trabalhadores empregados durante o exercício – 5

b) não estar sujeita a certificação legal de contas,
declara manter a utilização da NCRF-ME (microentidade).

A Direcção
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12. Anexo
Notas
1 - Identificação da Entidade
1.1 - Designação da entidade
Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa
1.2 - Sede
Unidade Hospitalar Padre Américo - Vale do Sousa
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.
Lugar de Tapadinho, União de Freguesias de Guilhufe e Urrô, concelho de Penafiel
1.3 - NIPC
501 705 813
1.4 - Natureza da actividade
A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa é desde 1981 uma associação sem fins
lucrativos, criada no âmbito dos seus associados, com autonomia administrativa e financeira, com a
finalidade proporcionar benefício de ordem social, cultural e recreativa junto da comunidade.
1.5 - Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram-se expressos em unidade de
euro.
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1 - Dada a inexistência de um modelo contabilístico específico das associações sem fins lucrativos, as
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os preâmbulos do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC).
Foram considerados os seguintes instrumentos legais do SNC:
. Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de demonstrações financeiras);
. Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de contas).
2.2 - Indicação que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas as disposições do SNC e dos
respectivos efeitos nas demonstrações financeiras
Tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem apropriada do activo e do passivo, no
presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.
O mapa Demonstração de Resultados foi adaptado à introdução de novas contas, não se verificando
alterações ao resultado líquido do exercício anterior.
2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos
não sejam comparáveis com os do exercício anterior
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As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro, incluídas nas presentes demonstrações
financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante
das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de
Normalização Contabilística.
2.4 - Adopção das NCRF
Até 31 de Dezembro de 2009, a Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa
elaborou, aprovou e publicou demonstrações financeiras, de acordo com o previsto no POC (Plano
Oficial de Contabilidade), aplicável à generalidade das organizações associativas com contabilidade
organizada. O balanço e a demonstração de resultados por naturezas, relativas ao exercício anterior
e período findo em 31 de Dezembro, apresentadas para efeitos comparativos, foram ajustadas de
forma a estarem de açodo com as NCRF.
3 - Principais políticas contabilísticas
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos
informatizados da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa.
Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF),
encontram-se registadas ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.
Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo, ou seja, os activos fixos
tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das
correspondentes depreciações.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem
utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para
cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida estimada:
Activo fixo tangível
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

Vida útil estimada
entre 2 e 8 anos
entre 2 e 8 anos
entre 2 e 8 anos

A alienação de ferramentas e utensílios cujo valor líquido de aquisição seja reconhecido conforme uso
e as despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em
melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis foram registadas como gastos do
exercício em que ocorreram.
O desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados
pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate,
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sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou
“Outros gastos e perdas”.
Benefícios de empregados
Os benefícios do único empregado com contrato individual de trabalho celebrado pela direcção
incluem salários, subsídio de alimentação, subsídio de férias e subsídio de Natal bem como a isenção
de pagamento nas actividades organizadas pela Casa do Pessoal.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao
período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente
pago durante o período seguinte.
Carece informar a comunidade associativa que, por uma questão de gratidão e reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido em regime de voluntariado nos Serviços Sociais do Pessoal, não usufruindo de
outra renumeração ou benefício, entendeu a direcção estender à associada Maria Rosa Reis e marido
a isenção de pagamento nas actividades organizadas pela Casa do Pessoal.
Benefícios dos membros da direcção
No exercício de 2013, não foram usufruídos pelos membros da direcção outros benefícios que não
praticados de acordo com tabelas de pagamento para os associados. No entanto, sob proposta
apresentada e votada por unanimidade, no próximo exercício, os membros da direcção beneficiarão
de isenção de pagamento nas actividades organizadas pela Casa do Pessoal.
Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis
Em cada exercício é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e
intangíveis da associação com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam
estar em imparidade, estimando a extensão da sua perda. Por exemplo, no exercício foram aplicadas
por revisão das amortizações de equipamentos de ginástica.
Inventários
Na base dos relatos dos exercícios anteriores, as “obras de arte” em posse da associação não se
encontram valorizadas ou registadas ao valor realizável líquido. Durante o exercício de 2013, o seu
inventário manteve-se inalterável.
Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida.
31/12/2013
72. Prestação de Serviços
75. Subsídios à exploração
77. Ganhos por aumentos de justo valor
78. Outros rendimentos e ganhos
79. Juros, dividendos e similares
Total

10.683,20
3.451,30
49.511,46
6.042,80
69.688,76

31/12/2012
11.646,01
10.099,89
45.069,14
6.268,21
73.083,25
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O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do
montante a receber.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que
benefícios económicos fluam para a associação e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.
Instrumentos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. (vide desagregação de valores inscritos na
análise p. 8.2.6). Por deliberação da direcção, houve lugar à prospecção de taxas junto do mercado.
3.2 - Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas
Com base nos lançamentos contabilísticos e documentação suporte, na preparação das demonstrações
financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e utilizados pressupostos que os mesmos
correspondam com veracidade e minimizam incertezas.
3.3 - Cálculo de variações
No presente relatório foram apresentados cálculos referentes a variações, pretendendo comparar a
evolução entre os registos apurados no exercício anterior e o exercício actual. Como pressuposto
assumido, a fórmula de cálculo referente à variação é igual à subtracção do registo actual (A) sobre o
registo anterior (B); resultando a sua apresentação em percentagem, com arredondamento a apenas
uma casa decimal, dividido o seu produto pelo registo do exercício anterior. Exemplificando: =(A-B)/B
3.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto na continuidade das
operações contabilísticas afectas ao normal desenvolvimento da associação.
4 - Valores inscritos na rubrica caixa e em depósitos bancários
Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método directo, o qual nos permite obter informação
acerca dos principais recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos da Casa
do Pessoal e devidamente documentados por extracto bancário.
5 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não foram detectados erros relevantes ou que resultassem na alteração do resultado líquido de
exercício anterior, com base nos lançamentos contabilísticos e documentação suporte. Porém,
efectuadas conferências a extractos de contas, no presente exercício, foram reconhecidas perdas.
5.1 - Fornecedores
Em 31 de Dezembro último, a rubrica apresentava a seguinte decomposição.
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31/12/2013
221. Fornecedores c/c
Total

31/12/2012

0,00

11.292,00
11.292,00

5.2 - Outros devedores e credores
Em 31 de Dezembro último, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:
31/12/2013
271. Fornecedores de Investimento (-)
2722. Remunerações a liquidar
2788. Outros devedores e credores
Total

31/12/2012

3.558,92
19.209,65
15.650,73

1.785,96
478,29
13.269,82
11.962,15

5.3 - Reconhecimento das perdas por imparidade de dividas a receber
De acordo com a antiguidade da divida, por conferência efectuada a extractos de contas correntes
em Outros devedores e credores, sumariamente transcrita nos últimos relatórios e contas, foi
reconhecida no período a seguinte perda por imparidade:
31/12/2013
651. Dívidas a receber
655. Amortizações
Total

31/12/2012

1.951,80
1.951,80

3.778,21
1.951,80
5.730,01

5.4 - Estado e Outros entes públicos
Em 31 de Dezembro último, a rubrica Estado e Outros entes públicos apresentava a seguinte
decomposição:
31/12/2013
Activo Corrente
241. Imposto sobre o rendimento
2421. Retenção de IRS trabalho dependente
2423. Retenção de Imposto s/ capitais
243. Imposto s/ valor acrescentado
Passivo Corrente
242. Retenção de IRS trabalho independente
245. Contribuições p/ Segurança Social

31/12/2012

38.175,44
43,00
2.983,48
2.037,91

37.221,41
2.683,61

263,00
34,65

263,00
34,65

6 - Acontecimentos após a data do balanço
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas
em reunião de Direcção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa e
autorizadas de imediato para emissão e divulgação em 17 de Março de 2014.
Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos
e passivos das demonstrações financeiras do período.
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12.1 Balanço
12.2 Demonstração de Resultados
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