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1. Mensagem do Presidente da Direcção  

 

O Relatório e Contas de Actividades desenvolvidas em 2009 na nossa Casa do Pessoal, 

não quer 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. 

 

Pretendeu-se contextualizar os vários projectos em curso, enumerando algumas das 

actividades desenvolvidas, os progressos verificados e os resultados já obtidos. 

 

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. 

 

 

Penafiel, 26 de Fevereiro de 2010 

 

João Azeredo Lobo 
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2. Breve Apresentação  

 

A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, pessoa colectiva n.º 

501705813, com sede no lugar do Tapadinho, freguesia de Guilhufe, concelho de Penafiel, é 

uma associação sem fins lucrativos, criada no âmbito dos seus associados com 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, 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 a funcionar no seu âmbito para fornecimento de 

serviços de cafetaria aos associados; 

v) Constituir os meios necessários para a assistência materno-infantil e pré-escolar 

aos filhos dos associados. 

 

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. Em 31 de Dezembro último, encontravam-se 

inscritos 643 associados pagantes sob valor de quotização em € 1,50.  

 

Nos termos estatutários, a Direcção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale 

do Sousa, apresenta à Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS referente 

ao exercício de 2009. 
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3. Órgãos Sociais  

 

Em acto público de Tomada de Posse em 11 de Maio de 2009, são membros dos Órgãos 

Sociais da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, biénio 2009/2010:  

 

Assembleia-Geral 

Presidente: Carlos Patrício 

Vice-presidente: Carlos Sousa 

Secretário: Maria Conceição Gonçalves 

Suplente: Joaquim Óscar Santos 

Suplente: Nuno Cobanco 

Suplente: Daniel Jorge Teixeira 

 

Direcção 

Presidente: João Manuel Amorim de Azeredo Lobo 

Vice-presidente: Maria da Luz Fernandes Cardeal Pereira 

Vice-presidente: Ana Paula Branco 

Vogal: José António Ribeiro 

Vogal: Fernando Celestino Vieira da Rocha 

Suplente: Ana Micaela Bento Couto 

Suplente: Maria Henriqueta Vilas Boas 

Suplente: José Manuel Barbosa Teixeira 

Suplente: Floriano António S. Cunha 

Suplente: Verónica Inês S. Sousa 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Maria Júlia F. Rodrigues 

Vogal: José Manuel Barbosa Oliveira 

Vogal: Osvaldo Dias 

Suplente: Maria Madalena Carvalho 

Suplente: Isabel Moreira 
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4. Sumário Executivo  

 

Durante o exercício de 2009, levaram-se a efeito a realização de diversas actividades 

dirigidas ao universo associado e livre acesso à Comunidade hospitalar. 

 

No espaço “Galeria”, nomeadamente as exposições de pintura e escultura, bastante 

admiradas pelos utentes deste espaço, constituíram a aposta na concretização cultural, 

dinamizada por artistas e pintores de renome. À semelhança de outros anos, a Mostra de 

Doces e Compotas foi bastante atractiva, seja pelo meio associativo ou institucional. 

 

                       

                    Exposição de Helena Homem de Melo   Cartaz “Mostra de Doces e Compotas” 

 

As habituais mostras de Páscoa e Natal, onde se expõe as “obras de arte” confeccionadas 

pelas “mãos de fada” dos funcionários e colaboradores, deslumbraram a curiosidade de 

quem as visitou. 

 

O Parque de Feiras e Exposições de Penafiel “acolheu”, durante a época desportiva, o 

Clube Gym HPA e, local onde nos últimos anos, decorreu a “Festa de Natal”, desejada pela 

“pequenada” e acompanhada pelos seus familiares. Optou-se por manter todas as 

condições, desde o espaço que permite um melhor convívio entre todos, dada a sua 

localização e área disponível, verificando-se uma total descontracção, com um programa 

adaptado às circunstâncias, evitando-se assim riscos anteriores de cansaço. Muito elogiado 

pela qualidade do programa, concretizou-se com a distribuição de 375 prendas aos filhos de 

associados.   
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5. Actividade Global em 2009 

 

5.1 Opções Estratégicas  

 

As opções estratégicas durante o exercício 

focaram-se em três vértices: actividade, 

projecto de edificação da sede e coesão 

do associativismo. 

O primeiro vértice constituiu a substância 

que se pretende da acção a desenvolver. 

Numa lógica simples: melhorar e reforçar 

as actividades, atribuindo-lhes um 

significado de regularidade. 

No segundo vértice assume-se o compromisso de desenvolver esforços para a edificação 

da sede, tornando realidade as polivalências nas diversas actividades.  

Por fim, e não menos importante - a coesão do associativismo, na nossa Associação. Não 

descurando as dificuldades na gestão do tempo, continua a merecer uma preocupação 

constante. 

  

5.2 Principais Acções e Investimentos  

 

Entre as acções e investimentos decorrentes do exercício de 2009, momentos positivos de 

aproximação entre os associados e a comunidade, mereceram referência. 

 

Janeiro 

. Reflexão sobre Obesidade Infantil e Juvenil  

A Casa do Pessoal do Hospital Padre 

Américo - Vale do Sousa, em parceria com 

a Habitâmega - Construções, S.A. - 

empreendimento "Pátio das Camélias" - 

apresentou, em 31 de Janeiro, um projecto 

de trabalho na área da Obesidade Infantil 

e Juvenil a desenvolver com as escolas do 

concelho de Penafiel. 

Nessa reflexão, orientada por profissionais clínicos, onde marcaram presença o 

coordenador do projecto e médico especialista em Ortopedia e Medicina Desportiva, João 
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Azeredo Lobo, a médica endocrinologista, Margarida Almeida, e o professor de Educação 

Física, Luís Ferreira, estiveram também representadas quatro escolas do concelho.  

 

Fevereiro  

. Exposição de Fotografia "Penafiel Ontem"  

Em colaboração com os herdeiros da “Foto 

Antony”, prestigiada casa de arte fotográfica 

que operou a sua actividade durante décadas 

na cidade de Penafiel, decorreu de 9 a 20 de 

Fevereiro uma exposição intitulada “Penafiel 

Ontem”, com trabalhos que, dois meses 

depois, idealizaram a renovada imagem do 

interior das instalações do Bar da Casa do 

Pessoal. 

 

Março 

. Viagem memorável na “Rota das Amendoeiras” 

Momentos únicos e de salutar convívio, a 

Casa do Pessoal organizou para toda a 

comunidade uma viagem memorável na 

“Rota das Amendoeiras” em que a história 

e a tradição combinam com um vasto 

cenário florido de amendoeiras.  

A “Rota das Amendoeiras” percorreu as 

terras do Alto Douro e Trás-os-Montes, em comboio especial, no percurso Porto S. Bento / 

Pocinho e volta, complementado com um circuito rodoviário e um almoço típico.  

A “Mostra da Páscoa”, actividade de carácter regular, complementou um mês de exigência e 

planeamento.    

 

Abril  

. Assembleias Magnas 

Em mês de aniversário, devidamente assinalado, nos termos estatutários e de acordo com o 

Regulamento Interno, o Sr. Presidente da Assembleia Geral convocou todos os associados 

para reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 2 de Abril para apreciação e votação 

das contas relativas ao exercício anterior. 
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Por sua vez, em Assembleia Geral Eleitoral de 22 de Abril de 2009, os associados 

procederam à votação dos Corpos Sociais para o biénio 2009/2010.  

 

Maio  

. Abertura de concurso para concessão de exploração do “Bar da Casa do Pessoal” 

Após a tomada de posse dos actuais órgãos sociais, a Casa do Pessoal procedeu a 

concurso por concessão de exploração do “Bar da Casa do Pessoal”. Constituído um grupo 

de trabalho, recebidas e aprovadas, a abertura das propostas ocorreu em 11 de Maio, tendo 

a direcção decidido renovar a concessão com Sidónia Reis.  

 

Junho  

. Clube “Gym HPA” 

Após a conclusão da época desportiva, os responsáveis pelo 

Clube “Gym HPA”, vertente de ginástica apoiada pela Casa do 

Pessoal, apresentaram um relatório da actividade 

desenvolvida, com destaque para as competições e troféus 

arrecadados, além das sessões abertas à Comunidade.    

 

Setembro  

Mostra de Doces e Compotas 

A “Mostra de Doces e Compotas”, actividade de carácter regular, reiniciou a acção da Casa 

do Pessoal após o tradicional período de “férias” de Verão. 

 

Outubro  

Exposição, Pintura e Literatura de Helena Homem de Melo 

Em reunião de direcção foi 

analisada a situação em que se 

encontra o desbloqueamento do 

terreno e constituído um grupo de 

trabalho direccionado para a 

construção da sede da Casa do 

Pessoal.  

Em mês de aniversário da Unidade 

Padre Américo e Centro Hospitalar, 

o núcleo de exposições da Casa do 
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Pessoal organizou entre o dia 21 e 4 de Novembro “Exposição, Pintura e Literatura” com a 

presença de Helena Homem de Melo.   

 

Novembro  

Adiamento de Actividade 

Porque nem sempre tudo decorre dentro das previsões, após o planeamento da “Visita ao 

Centro Histórico de Amarante”, face à insuficiência de inscrições, esta actividade ficou 

adiada para data a indicar posteriormente, em tempo oportuno. O mês terminou com mais 

uma actividade regular - a “Mostra de Natal”.  

 

Dezembro  

Festa de Natal  

  

Actividade de excelência, decorreu na tarde de 12 de Dezembro, a Festa de Natal dirigida 

aos filhos, associados e comunidade da Casa do Pessoal. Com um brilhante e alusivo 

programa, a festa prolongou-se em ambiente e espírito natalício, com algumas surpresas, 

divertimentos e acima de tudo... alegria.  

  

Acresce as inúmeras referências, propostas ou sugestões publicadas no blog “Clube HPA” 

in http://clubehpa.blogs.sapo.pt. Espaço de partilha e divulgação das actividades 
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desenvolvidas pela Casa de Pessoal, além de registar e divulgar as actividades 

desenvolvidas, pretende criar um elo de ligação entre associados e a comunidade 

hospitalar.   

 

Recursos Humanos 

Não se registaram alterações. 

 

Associativismo 

Em 31 de Dezembro último, encontravam-se inscritos 643 associados pagantes sob valor de 

quotização em € 1,50 resultando como receitas para a Associação € 11.574,00, produto 

acrescido de regularizações por transferência provenientes do exercício anterior.  

 

Durante o exercício verificaram-se 9 novas admissões e 4 demissões de Associados, a 

pedido destes. 

 

Protocolos 

Às empresas e entidades que nos honraram com a sua dedicação, nomeadamente a 

Sidónia Reis, Sodexho, Nestlé, Ferrero, Penafiel Activa, E.M. e a Habitâmega, agradecemos 

a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços 

empreendidos por quantos trabalham para a Associação. 

 

Agradecimentos 

À administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E., o agradecimento, pelo 

reconhecimento como parceiro fundamental na vida do Centro Hospitalar, e por toda a 

colaboração prestada. 

 

Aos elementos do secretariado dos Serviços, 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, o nosso agradecimento. 

 

É com grande satisfação que a Casa do Pessoal continua a poder contar com as entidades 

cujos apoios viabilizam e tornam possíveis alguns dos projectos em curso. Esta colaboração 

é, cada vez mais, indispensável para a prossecução dos nossos objectivos. 
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6. Desenvolvimento Estratégico e Actividades para 2010 

 

Como referido, as opções estratégicas durante o exercício anterior mantém-se para o ano 

de 2010. Com o esforço e dedicação, incluindo os órgãos sociais, associados e toda a 

comunidade, inclusive, o objectivo primórdio será consolidar e reforçar as actividades já 

existentes, entre: 

  

i) Remodelação dos equipamentos de suporte ao funcionamento do Bar da 

Casa do Pessoal; 

ii) Garantia e promoção de serviços de reprografia do CHTS, E.P.E.; 

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

iv) Constituição de grupo de trabalho direccionado para a “Construção da Sede 

Social da Associação”; 

v) Realização de exposições de âmbito cultural; 

vi) Realização das Mostras da Páscoa e Natal; 

vii) 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 lançamento/desenvolvimento de 

acções no campo da promoção de eventos, serão uma aposta do programa para o próximo 

exercício. 
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7. Proposta de Aplicação de Resultados  

 

Com base nos resultados apurados, o resultado líquido do exercício foi de € 32.870,36.  

 

Resultados Operacionais      € 31.565,66 

Resultados Financeiros         €   1.174,58 

Resultados Correntes            € 32.740,24 

  

 

exercício de 2008  

Resultado líquido do exercício   €   8.624,21 

 

 

Considerando: 

 

• o produto já aplicado nos exercícios anteriores em Reservas Legais,  

• o desenvolvimento de actividades para o corrente exercício, nomeadamente na 

questão da remodelação dos equipamentos de suporte ao funcionamento do Bar da 

Casa do Pessoal,  

 

A Direcção, sob proposta à Assembleia Geral, propõe que o resultado liquido do 

exercício, tenha a seguinte aplicação: 

 

 Reservas Livres    € 31.226,84 

 Promoção do Associativismo (5%)   €   1.643,52 
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8. Análise Económica e Financeira 

 

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 GymHPA ou por cedência de instalações para a 

realização de eventos).  

 

- Financiamento 

 

A actividade da Associação, na base dos anteriores exercícios, encontra-se auto financiada, 

destacando-se como proveitos as receitas provenientes da cedência de exploração do “Bar 

da Casa do Pessoal”, sujeito a concessão sob concurso e as quotas dos membros 

associados.  
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Proveitos e Ganhos 
 

 Ano 2009 (€) 

Prestação de Serviços 11.015,00 
Ced. Exploração do Bar 26.589,00 
Donativos 458,53 
Quotas de Associados 12.585,70 
Juros de Dep. Bancários 1.818,64 
Descontos Obtidos 592,90 
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Inerente ao desenvolvimento da actividade da Associação, na base dos anteriores 

exercícios, destaca-se como custo os fornecimentos e serviços externos. Merece idêntica 

atenção, facto abordado em Assembleia Geral (apresentação de contas do exercício 

anterior), a rubrica Perdas na Alienação de Títulos Negociáveis que, após o restante em 

Janeiro de 2009, sofreu uma desvalorização de € 1.236,96.  
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Custos e Perdas  

 

Principais rubricas “Fornecimento e Serviços Externos” 

 

 Ano 2009 (€) 

Material de escritório 320,51 
Presentes “Festa de Natal” 6.817,17 
Rendas e alugueres 677,70 
Deslocações e estadas 2.990,60 
Honorários 2.600,00 
Conservação e reparação 2.473,30 
Trabalhos Especializados 2.363,68 

 

 

- Capital e reservas  

 

 Ano 2009 (€) 

Capital 6.740,00 
Reservas  
   Reservas Legais 99.738,67 
   Reservas Livres 30.674,05 
   Reservas Associativas 828,43 
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- Disponibilidades 

 

A Casa do Pessoal, durante o exercício, realizou movimentos referentes a depósitos à 

ordem e a prazo, em ambas instituições bancárias: Banco Santander Totta (balcão Paredes) 

e Banco Espírito Santo (balcão CHTS).  
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 Ano 2009 (€) 

Caixa 9,48 
Depósitos à Ordem  
   Banco Santander Totta 9.759,86 
   Banco Espírito Santo 31.349,51 
Depósitos a Prazo  
   Banco Santander Totta 93.952,30 
   Banco Espírito Santo 19.000,00 
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9. Anexos  

 

9.1 Balanço 

 

9.2 Demonstração de Resultados  

10. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal  

 

 


