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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 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), 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, pelos 

baixos níveis de rendimento de uma parte importante da sua população residente  e pelo envelhecimento 

demográfico. Esta situação dificulta o acesso desta população a determinados equipamentos e serv iços 

de natureza social, 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 2011.  

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 dados provisórios dos Censos de 2011, a freguesia possuía 5.783 habitantes. A distribuição etária da 

população residente segundo os Censos do decénio anterior (2001) era de 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.    

 



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

RELATÓRIO E CONTAS 2011  Pág. 6/11 
 

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: Vasco Raminhas da Silva 

▪ Vice - Presidente: José Carlos Bento Antunes 

▪ Secretário: Ana Maria Azenha Roldão 

▪ Tesoureiro: Carlos Cardoso Parrulas 

▪ Vogal: Manuel da Cruz Ferreirinha 

Suplentes:  

▪ 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  

▪ Vogal: Julieta Maria da Silva Fernandes 
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Suplentes: 

▪ Paulino Inácio Véstias Santos  

▪ António Carlos C. Guerreiro  

▪ Fernando Manuel da Silva Esteves 

Em 3 de Dezembro de 2011 foi aprovada em Assembleia Geral de Sócios uma recomposição da 

Direção da SADO ACOLHE, na sequência do pedido de demissão da Sílvia José, Presidente da referida 

Direção. O lugar de Presidente foi assumido por Vasco Raminhas da Silva e o de Vice-Presidente por 

José Carlos Bento Antunes. 
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4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O ano de 2011 ficou marcado pela assunção da grave crise económica e financeira que Portugal 

atravessa atualmente, que resultou numa crise política e em eleições antecipadas para a Assembleia da 

República e a consequente constituição de um novo Governo. 

A indefinição das políticas sociais, em particular no que respeita à disponibilização de linhas de 

financiamento para a implementação de respostas sociais dirigidas, nomeadamente a idosos, colocou 

graves entraves à prossecução dos objectivos da SADO ACOLHE.  

Todavia, e apesar dessa indefinição, a SADO ACOLHE manteve-se empenhada em continuar com o 

projeto de criação de uma resposta social na freguesia do Sado.  

O desenvolvimento do projeto de arquitetura, 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.  

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

serviço de apoio domiciliário, tendo reunido nesse âmbito com técnicos do Centro Distrital de Segurança 

Social de Setúbal para obter orientações técnicas para a elaboração da candidatura a apresentar. 

Foi possível ainda concluir o processo de elaboração dos cartões dos associados, tendo parte deles 

sido entregue aos Sócios no inicio do mês de Dezembro. 

Atualmente a SADO ACOLHE conta com cerca de 268 associados, revelando uma capacidade de 

polarização importante e de agregação da população local em torno de um projecto e de uma ambição 

comum. 

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. 

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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5. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

5.1. BALANCETE – ANO 2011 

DESCRIÇÃO 
RECEITAS 

(€) 
DESPESAS 

(€) 
RESULTADO 

(€) 

Quotização Sócios 2.065,00 - 2.065,00 

Protocolo SECIL 500,00 - 500,00 

Publicação anúncios no Jornal “O 
Setubalense” 

- 218,94 218,94 

TOTAL 2.565,00 218,94 2.346,06 

 

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

8.688,94 Euros (*) 

Saldo da Conta à Ordem na Caixa Geral 
de Depósitos em 31/12/2011 

11.035,00 Euros 

(*) Verificou-se que o saldo da conta à ordem na Caixa Geral de Depósitos em 31/12/2010 não estava 
conforme com o saldo apresentado no Relatório e Contas de 2010 para essa mesma data. Esta situação 
deveu-se ao facto do saldo apresentado como sendo de 31/12/2010, ser afinal de Março de 2011, 
motivo pelo qual apresenta uma discrepância de 686,56 Euros, que resultou da cobrança de quotas 
nesse primeiro trimestre de 2011. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

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

rápido. Todavia, sabe-se atualmente 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 efetuado, abraçaram com muita convicção 

e empenho este desafio.  

O ano de 2011 ficou marcado pela crise económica e financeira e pela indefinição do quadro de apoios 

e linhas de financiamento públicas a respostas sociais, dificultando gravemente a prossecução dos 

objetivos da SADO ACOLHE. Estas dificuldades nem sempre são devidamente assimiladas pelos 

associados, que procuram, legitimamente, obter respostas para as necessidades que enfr entam.  

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

Municipal de Setúbal, Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal e Associação de Socorros Mútuos 

de Setúbal no ainda curto percurso de vida da SADO ACOLHE. Um agradecimento a todos aqueles que 

de alguma forma prestaram apoio 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, 22 de Março de 2012 

 

O Presidente da Direção 

 

Vasco Raminhas da Silva 


