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1. INTRODUÇÃO 

A SADO ACOLHE – Associação de Apoio às Crianças, Jovens e Idosos da Freguesia do Sado , 

doravante designada apenas por SADO ACOLHE, fundada em 1 de Abril de 2009, é uma instituição de 

solidariedade e apoio social sem fins lucrativos, criada por um grupo de cidadãos da freguesia do Sado.  

Este projecto surgiu pelo facto da freguesia do Sado ser muito carenciada na oferta de equipamentos 

sociais, nomeadamente, na área dos idosos, e também por constituir uma reivindicação de há vários 

anos da população local e uma preocupação desde sempre dos eleitos na freguesia.  

Devido à incapacidade financeira da Junta de Freguesia do Sado na realização, por si só, de um 

projecto desta envergadura, surgiu o convite, por parte desta, a um grupo de cidadãos locais para a 

formação desta associação com o objectivo de tentar colmatar esta lacuna.  

A SADO ACOLHE tem a sua sede na Freguesia do Sado e desenvolve a sua acção no concelho de 

Setúbal, podendo colaborar com outras instituições quer a nível local, regional ou nacional, no âmbito 

dos objectivos a que se propõe. 

Para a realização dos seus objectivos, a SADO ACOLHE está apostada em implementar na Freguesia 

do Sado um equipamento social com diversas valências, nomeadamente centro de dia com apoio 

domiciliário, lar para terceira idade, creche, jardim-de-infância e actividades de apoio a jovens. Contudo, 

a concretização deste projecto terá de ser efectuada de forma faseada, assumindo -se como prioridade, 

a abertura de um Centro de Dia com apoio domiciliário. 

O contexto em que a freguesia do Sado se insere é marcado pela sua perificidade geográfica e pelos 

baixos níveis de rendimento de uma parte importante da sua população residente. Esta situação dificulta 

o acesso desta população a determinados equipamentos e serviços de natureza cultural e desportiva, 

que se concentram maioritariamente na Cidade. 

O presente documento constitui o Relatório e Contas de Gerência da SADO ACOLHE referente ao ano 

de 2010.  

O Relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos fundamentais, designadamente:  

1. Enquadramento Sócio-económico da Freguesia do Sado 
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2. Corpos Sociais 

3. Actividades Desenvolvidas 

4. Contas de Gerência 

5. Considerações Finais 
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2. ENQUADRAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO DA FREGUESIA SADO 

A freguesia do Sado foi constituída no ano de 1985 e tem uma área territorial 20,7 km2, na qual se 

destacam três núcleos urbanos diferenciados: Praias do Sado, Santo Ovídio e Faralhão. De acordo com 

os Censos de 2001, a freguesia possuía 5.457 habitantes, sendo 13,0% crianças, 7,5% adolescentes, 

43,5% adultos e 35,7% idosos.  

A grande maioria da população residente apresenta uma baixa capacidade económica e, 

consequentemente, dificuldade em aceder a serviços de assistência social proporcionados por 

entidades de carácter privado.       

A freguesia em apreço tem características semi-urbanas, cabendo à indústria o principal sustentáculo 

da base económica local (zona industrial da Mitrena), embora a agricultura, a pesca e a aquicultura 

apresentem também alguma expressão.    
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3. CORPOS SOCIAIS 

➢ MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL: 

▪ Presidente: Sandra Cristina Braz Duarte 

▪ 1.º Secretário: Graça Maria Reigota Carvalho 

▪ 2.º Secretário: Rute da Silva Alves Martins 

➢ DIRECÇÃO: 

▪ Presidente: Sílvia da Graça José  

▪ Vice - Presidente: Vasco Raminhas da Silva  

▪ Secretário: Ana Maria Azenha Roldão 

▪ Tesoureiro: Carlos Cardoso Parrulas 

▪ Vogal: Manuel da Cruz Ferreirinha 

Suplentes:  

▪ José Carlos Bento Antunes 

▪ Vanda Cristina dos Santos Mateus 

▪ José Jorge da Silva Martins  

▪ Constança Silva Amador Peixoto 

▪ Carlos Alberto Pedro 

➢ CONSELHO FISCAL: 

▪ Presidente: Ana Maria Esperança 

▪ Vogal: Maria de Fátima Silva Caetano  
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▪ Vogal: Julieta Maria da Silva Fernandes 

Suplentes: 

▪ Paulino Inácio Véstias Santos  

▪ António Carlos C. Guerreiro  

▪ Fernando Manuel da Silva Esteves 
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4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Após em 2009 se ter procedido ao registo formal da SADO ACOLHE e ter sido apresentada candidatura 

para obtenção do estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)  pelo Centro Distrital 

da Segurança Social de Setúbal, o ano de 2010 correspondeu a uma fase de consolidação do trabalho 

desenvolvido e afirmação junto da comunidade local. 

A SADO ACOLHE conta actualmente com cerca de 250 associados, tendo obtido neste último ano o 

estatuto de IPSS, passo importante para o sucesso deste projec to que se revela ambicioso. 

O desenvolvimento do projecto de arquitectura, condição essencial à apresentação de qualquer 

candidatura para obtenção de financiamento público para a construção do equipamento social em 

apreço, com prioridade para a valência de Centro de Dia para Idosos, encontra-se a ser desenvolvido 

de forma gratuita por um Arquitecto do concelho de Setúbal que se prontificou a ajudar esta Associação. 

Esta situação, que é bastante recente, veio atrasar o prazo inicialmente previsto para a elab oração do 

projecto, mas constitui um ganho financeiro para a tesouraria da SADO ACOLHE.  

Condição essencial para a prossecução do objectivo de construção do equipamento social é a abertura 

de linhas de financiamento público, através do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). De 

acordo com informação prestada pelo Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal , actualmente não 

estão disponíveis linhas de financiamento para a construção deste tipo de equipamentos e não têm 

indicação de prazos para a abertura de candidaturas. Teremos de aguardar que abram linhas de 

financiamento para apresentação de candidatura. 

Paralelamente ao projecto do equipamento social, a SADO ACOLHE está apostada em desenvolver um 

serviço de apoio domiciliário. Nesse âmbito reuniu com técnicos do Centro Distrital de Segurança Social 

de Setúbal para obter orientações técnicas para a candidatura a apresentar. Foram visitadas algumas 

instalações para albergar este serviço, nomeadamente lojas para alugar e instalações de colectivid ades 

sitas na freguesia do Sado. Aguarda-se nova reunião com os técnicos do Centro Distrital de Segurança 

Social de Setúbal para discutir alguns detalhes referentes à preparação da candidatura ao serviço de 

apoio domiciliário. 

No ano transacto foram também solicitados orçamentos a stands automóveis para a aquisição de uma 

carrinha a ser utilizada no serviço de apoio domiciliário. A empresa SAPEC AGRO demonstrou interesse 

em apoiar a SADO ACOLHE, podendo esse apoio passar, eventualmente, pela oferta de uma c arrinha. 
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Brevemente será agendada reunião com essa empresa a fim de lhe ser apresentados os orçamentos 

recolhidos. 

Importa também referir que a SECIL continuou a apoiar a SADO ACOLHE, tendo esta Associação 

assinado um protocolo com essa empresa em Julho. Nesse mesmo mês a SADO ACOLHE fez-se 

representar na cerimónia de entrega dos subsídios. 

No último fim de semana de Agosto a SADO ACOLHE participou nas XI Festas do Moinho de Maré da 

Mourisca, com um “stand” institucional. Para além da acção de divulgação, foram desenvolvidas 

algumas actividades com o objectivo de angariar receitas – venda de bebidas e de merchandising. As 

Festas tiveram a visita de alguns milhares de pessoas ao longo dos 3 dias em que decorreu. 

  

  

Fotografias do Stand institucional da SADO ACOLHE nas XI Festas do Moinho de Maré da Mourisca 

Em Outubro a SADO ACOLHE colaborou com a Junta de Freguesia do Sado, tendo prestado apoio 

voluntário à Festa do Idoso. Estiveram presentes cerca de 300 idosos. 
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No final de Dezembro a SADO ACOLHE organizou uma Festa de Passagem de Ano para angariação de 

fundos para a concretização do projecto do equipamento social. A festa foi realizada no pavilhão da 

U.C.R.D. Praiense, que cedeu gratuitamente as instalações para o efeito. Participaram cerca de 150 

convivas. 

Por último, cabe referir ainda que está em curso o processo de registo do terreno cedido pela Câmara 

Municipal de Setúbal à SADO ACOLHE. 
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5. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

5.1. BALANCETE – ANO 2010 

DESCRIÇÃO 
RECEITAS 

(€) 
DESPESAS 

(€) 
RESULTADO 

(€) 

XI Festas do Moinho de Maré da Mourisca 280,00 150,00 130,00 

Festa de Passagem de Ano 1.521,50 885,80 635,70 

Correspondência - 20,16 - 20,16 

Publicação anúncio Jornal “O Setubalense” - 106,80 - 106,80 

Quotização Sócios 4.128,00 - 4.128,00 

Protocolo SECIL 500,00 - 500,00 

Subsídio Junta Freguesia do Sado (*) 450,00 - 450,00 

Donativos 262,00 - 262,00 

TOTAL 7.141,50 1.162,76 5.978,74 

 

Saldo da Conta à Ordem na Caixa Geral 
de Depósitos em 31/12/2010 

9.373,50 € 

(*) O subsídio foi deliberado pelo Executivo da Junta de Freguesia do Sado em 29 de Maio de 2009. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Direcção da SADO ACOLHE, e restantes Corpos Sociais, têm consciência que o projecto que 

decidiram abraçar é arrojado e que o caminho a percorrer para a sua concretização não será fácil e 

rápido. Todavia, sabe-se actualmente que nada se constrói sem audácia, ousadia e perseverança. Nas 

palavras do poeta António Gedião “O Sonho Comanda a Vida”, e é neste sonho que estamos 

apostados. 

O grupo de cidadãos que integra os Corpos Sociais da SADO ACOLHE, na sua totalidade residentes na 

freguesia do Sado e muitos com todo o percurso de vida aqui efectuado, abraçaram com muita 

convicção e empenho este desafio.  

O ano de 2010 ficou marcado pela obtenção do estatuto de IPSS, condição essencial para o sucesso 

deste projecto. A angariação de sócios constituiu também uma prioridade da SADO ACOLHE, contando 

actualmente com cerca de 250 associados. 

Cabe relevar o elevado empenho e apoio prestado pela SECIL, Junta de Freguesia do Sado, Câmara 

Municipal de Setúbal e Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal no ainda curto percurso de vida 

da SADO ACOLHE. Um agradecimento à U.C.R.D. Praiense, SAPEC AGRO, Delta Cafés e ao comércio 

local pelo apoio prestado a esta Associação. Estamos certos de que estas e outras entidades se 

afirmarão como parceiros privilegiados desta Associação na concretização dos objectivos a que se 

propõe.  

 

Setúbal, 25 de Março de 2011 

 

A Presidente da Direcção 

 

Sílvia da Graça José 


