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Introdução
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete-se à apreciação e aprovação da
Assembleia-Geral o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2017. Pretende-se com o
presente documento expressar e apreciar os resultados alcançados no ano em causa, tendo por
referência os recursos utilizados, bem como as necessidades e expetativas dos utentes, sócios e
parceiros sociais.
A consecução dos objetivos e a realização das iniciativas preconizadas no Plano de Atividades,
devem-se ao empenho dos trabalhadores, sócios, utentes, aos Corpos Sociais do Ateneu, amigos e
parceiros, que permitiram um funcionamento sustentável, garantindo a coesão e a identidade coletiva
que caraterizam esta Instituição, ao serviço da cidade, de todos, no combate à exclusão e ao
favorecimento da cultura integral do indivíduo.
O Ateneu direcionou a sua atividade para a promoção da cidadania participativa, no combate à
exclusão sociocultural e na defesa intransigente de uma sociedade mais igualitária.
Estribou a sua ação nos princípios que desde sempre acompanharam a história da Instituição:
solidariedade, responsabilidade e ética.
O labor da Direção centrou-se primordialmente na sustentabilidade da organização, através da
rentabilização de recursos e da promoção de protocolos.
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Corpos Sociais

Assembleia Geral
Presidente:

Raquel Maria Rosa Vilaça

Primeiro Secretário:

Luís Lobo

Segundo Secretário:

Sara Ferreira

Direção
Presidente:

João Duarte Freitas

Vice-Presidente:

Rogério Leal

Secretário:

Alberto Peliz

Tesoureiro:

Maria Fátima januário

Vogal:

Maria Celeste Laurentina Póvoa Nunes

Vogal:

Joaquim Melo

Vogal:

Tiago Jerónimo

Suplente:

Maria de Lurdes Sousa

Suplente:

Manuel Vaz Pires Rocha

Conselho Fiscal
Presidente:

Lucinda Sobral Henriques

Vogal:

Ivone Teles

Vogal:

Carlos Dias
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O Ateneu de Coimbra destaca, do seu plano de ação, os seguintes eixos estratégicos:

I - Ação Social
Garantir a qualidade de vida às pessoas idosas, através de ações e serviços promotores de níveis
de conforto sustentáveis, bem como, combater o isolamento, as desigualdades sociais e assegurar
os direitos da pessoa idosa, independentemente da sua condição socioeconómica, cultural, política
ou religiosa. Não obstante o reconhecimento pela Constituição da República Portuguesa,
Convenção dos Direitos das Pessoas Idosas, Carta das Nações, Declaração Universal dos Direitos
do Homem e Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, dos direitos e liberdades do
indivíduo, sem distinção de qualquer natureza, é necessário garantir às pessoas idosas o pleno
gozo dos seus direitos, através da aplicação de medidas de combate à exclusão social.

II - Ação Cultural
Promover o desenvolvimento da cultura integral do indivíduo, fomentando uma política de
parceria, impulsionadora da cultura e do desenvolvimento social, através de ações de caráter
informativo e formativo, dirigidas a diferentes públicos e gerações.

II Ação Recreativa e Desportiva
Fomentar a prática do campismo como meio de recreação e lazer como forma de promoção de
hábitos de vida saudável, realizar atividades desportivas, designadamente no âmbito da prática
das Damas e Xadrez, promover o convívio cultural.
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Organização

Política da Qualidade
 Motivar os utentes e sócios para assumirem, em plenitude, um papel ativo e participativo na
defesa dos seus interesses e direitos;
 Promover ações de caráter social e cultural indo de encontro às necessidades dos utentes e
expetativas dos sócios;
 Procura contínua de satisfação de todas as partes interessadas;
 Investir no desenvolvimento de competências dos trabalhadores e na melhoria dos níveis de
motivação e satisfação;
 Alargar a oferta de atividades abrangendo novos públicos;
 Divulgação pública das atividades;
 Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares.

6

Relatório de Atividades Ateneu de Coimbra - 2017

Recursos Humanos afetos à atividade do Ateneu

RECURSOS HUMANOS C/ VÍNCULO

12

11
5

3

1

1

1

1

1

1

1

2

VO LU N TÁ R I O S
Enf.

2

Exp. P.

1

Teatro

1

2

Música

Yoga

1

Desp.

2

1

Recursos Humanos de suporte à
intervenção cultural

Secções

Direção

Corpos Sociais

Funcionários

Sócios

Estágio Prof.

Parceiros
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Avaliação global
Os objetivos propostos para o ano de 2017, foram, na sua maioria, conseguidos, nomeadamente:

Na Ação Social - As atividades previstas foram realizadas conforme o previsto, centradas na
promoção da qualidade de vida dos utentes, bem como na sua valorização pessoal e social. Procurouse que os serviços prestados correspondessem às necessidades e expectativas dos utentes, através de
uma intervenção holística, família - meio envolvente - recursos da comunidade. A frequência dos
utentes do Centro de Dia e Apoio Domiciliário sofreu algumas variações, motivadas por alterações
na condição de saúde, que conduziu à procura de respostas nas unidades de cuidados continuados e,
ainda, por falecimento de utentes.

Na Ação Cultural e Desportiva - Deu-se continuidade ao trabalho dos anos anteriores,
sustentado no mesmo modelo e nos princípios de defesa da cultura integral do Indivíduo, centrado na
política de parcerias, facilitadora da dinâmica de espaços de partilha, acessível, sem estigmas de
gerações, de saberes, de tipologias sociais ou de características pessoais.
As atividades desenvolvidas nesta área de interesse dirigiram-se ao público em geral, desde crianças
a idosos. O sucesso das iniciativas deveu-se ao empenho dos sócios, amigos, vizinhos,
nomeadamente, a Universidade de Coimbra, algumas Repúblicas, tendo estes últimos participado de
forma empenhada nas comemorações do 25 de abril, que decorreram durante os meses de abril e
maio. Todos os parceiros tiveram um papel significativo, contudo releva-se a Câmara Municipal de
Coimbra, com o apoio prestado através do programa de Associativismo Cultural, bem como do IEFP
para a realização de um estágio profissional.

Na melhoria organizacional e funcional - Procurou -se no âmbito da gestão: rentabilizar
recursos humanos, materiais e financeiros; motivar os trabalhadores para o desenvolvimento das suas
competências, referindo o excelente desempenho e envolvimento da maioria deles, quer na resolução
de problemas, quer ainda na maximização dos recursos, na valorização da imagem do Ateneu de
Coimbra, dos serviços prestados e na coesão da equipa; potenciar as relações de parceria;
desenvolver projetos.

Condições físicas da sede - Não foi possível concluir o plano de obras na sua totalidade, pelo
facto de o senhorio não ter conseguido realizar os trabalhos no prazo previsto. Tem sido um processo
moroso, com permanentes negociações e fiscalização interna, por parte do Ateneu. Estando já
efetuadas uma grande parte das obras do piso onde se encontra instalada a biblioteca, prevendo-se
que sejam concluídas até ao final de Agosto 2018.
Funcionar de forma sustentável continua a ser um permanente desafio na identificação de
oportunidades de melhoria e na procura de melhor prestação de serviços, indo ao encontro das
necessidades dos utentes, sócios e comunidade em geral.
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Ações desenvolvidas em 2017
Atividades de caráter específico

Intervenção Social
As ações foram realizadas em conformidade com o previsto. O número de utentes manteve-se
relativamente ao ano anterior.
A diminuição de utentes ao longo dos últimos anos tem sido crescente, originada pela degradação
das condições de saúde, alguns transferidos para unidades de saúde, outros por já não conseguirem
ausentar-se do domicílio e ainda o facto de alguns terem falecido.
No SAD, a média de utentes manteve-se relativamente ao ano anterior, também com flutuações nas
admissões e saídas, pelas razões já expostas no que concerne ao Centro de Dia.
A renegociação do acordo de cooperação continua revelar-se indispensável. A Direção do Ateneu
tem envidado todos os esforços junto do Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, no sentido
de reverter a situação. Embora existam manifestações de vontade por parte da entidade da tutela,
contudo, o Ateneu continua a aguardar a decisão.

A Resposta Social - Centro de Dia (CD) prestou os seguintes serviços:
Refeições; convívio/ocupação; cultural, recreativo e de lazer, de estimulação cognitiva, psicomotora
e socio afetiva; cuidados de higiene pessoal e habitacional; tratamento de roupa; transporte; marcação
e acompanhamento a consultas, exames médicos e tratamentos; prestação de pequenos cuidados de
saúde; aquisição de bens e serviços; gestão de obrigações; consulta de Psicologia e Home
Counseling.

Resposta Social -Serviço de Apoio Domiciliário - SAD
Neste quadro de ação, o SAD, através de um atendimento personalizado, proporcionou aos utentes,
conforto, bem-estar, desenvolvimento pessoal e participação social, em condições dignas de
segurança física e psíquica. A intervenção no domicílio permitiu às pessoas viver integradas no seu
meio/comunidade, preservando os seus pertences e relações de afeto.
Para além dos serviços de cuidados pessoais, tem também como finalidade, combater a exclusão
sócio- familiar.
Serviços prestados: Refeições; convívio/ocupação; atividades de carácter informativo, cultural,
lazer, de estimulação cognitiva, psicomotora e socio – afetiva; cuidados de higiene pessoal;
tratamento de roupa; transporte; higiene habitacional; marcação e acompanhamento a consultas;

exames médicos e tratamentos; prestação de pequenos cuidados de saúde; aquisição de
bens e serviços e gestão de obrigações.
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Número de Utentes das Respostas Sociais

23

31

2
5
SAD H

SAD - Média 36

7
9

2
2
SAD - M

CD - H

CD - Média 11

CD - M

total

Só

Atividades semanais - SAD e Centro de Dia

Atividades

Dinamização

Parceria/Apoio

Yoga Sénior

Prof. Cristina Marques

Ateneu de Coimbra

Teatro

Prof. Elisabete

Ateneu de Coimbra

Multimédia - Visualização de
fotografias, filmes, vídeos
Toca a mexer! - Atividade
Física Terrestre e Dança

Dra. joana Cavaleiro*

Ateneu de Coimbra

Dra. Ana Pinto

Ateneu de Coimbra

Artes Criativas

Prof. Celeste Póvoa

Ateneu de Coimbra

Grupo musical

Prof. José Neves

Ateneu de Coimbra

*Estágio Profissional
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Atividades e iniciativas periódicas

Atividades

Promotor/Parceria

Janeiras com um grupo do 4.º ano do jardim-escola João de
Deus de Coimbra

Jardim-escola João de Deus de
Coimbra

Danças Latinas

Ateneu de Coimbra

Matiné Dançante

CLDS-3G Coimbra

Festa de Carnaval

Ateneu de Coimbra

Acção de sensibilização sobre a nova nota de 50,00€

PSP de Coimbra

Espectáculo “ Na ponta da língua”

Teatro Toitoi / TAGV

Circo Alegria

Câmara Municipal de Coimbra

Rastreio de saúde

ESEnfC

Boccia Sénior

APCC
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Intervenção Cultural e Desportiva
A atividade cultural e desportiva tem-se revelado um fator de coesão, seja através criação artística do
Ateneu de Coimbra, seja no favorecimento da realização de atividades de outros setores, também
promotores de cultura. A consecução dos objetivos propostos advém da ação conjunta da Direção,
das Secções, dos Sócios e de entidades parceiras.
Esta área reforçou a política de articulação com os diferentes atores culturais, desportivos /
recreativos, procurando cumprir com o proposto, quer através de protocolos, quer da participação em
eventos. O acolhimento de iniciativas na sede tem um peso relevante, permitindo que todas as
pessoas se possam manifestar culturalmente, sem constrangimentos financeiros. O Ateneu recebe na
sua sede eventos de natureza artística, nas artes performativas, literárias, cientificas, da música,
poesia, levando a cabo iniciativas de interesse histórico, social e político, sempre disponível sempre
ao serviço da comunidade. Este tipo de relação / atitude tem, ao longo da sua história, contribuído
para a afirmação cultural de muitos jovens que por aqui passam, hoje, alguns, figuras incontornáveis
da cultura portuguesa. A maioria das atividades, são dirigidas à população da cidade de Coimbra. O
programa “Associativismo Cultural” promovido pela Câmara Municipal de Coimbra, tem
possibilitado a realização de algumas atividades, bem como, garantido a sua sustentabilidade.

Atividades Gerais
Data / local

Título e descrição

06/3
Sala 17 de Abril
(Departamento das
Matemáticas) - FCTUC
31/3
Sede Ateneu de Coimbra
21 / 4
Sede Ateneu de Coimbra

Professor Doutor LUÍS
ALBUQUERQUE - Sessão de
Evocação e Homenagem dos 100
anos do seu nascimento
Lançamento /apresentação da obra
de António Avelãs Nunes
Conferência "A União Europeia, a
atrofia da democracia e os
refugiados"
- Coordenação das atividades
realizadas por diversas
organizações locais
- Manifestação no dia 25 de Abril, e
espetáculo musical
Teatro, recital, canto livre e
concertos “Festa do 25 de Abril”

9/5 a 4/5 Ateneu, Ruas e
praças da Cidade de
Coimbra

24/4 · Sede do Ateneu

13/5
Sede Ateneu de Coimbra
3/6
Sala de São Pedro da
Biblioteca Geral da UC

MILONGA - Tango Argentino

Promotor (es)

Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra
Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra e
organizações parceiras

Ateneu/Bonifrates/Orfeão
. Dr. João Antunes
,GEFAC e amigos do
Ateneu
Ateneu de Coimbra

Lançamento do livro do
Capitalismo e do Socialismo, da
autoria do Professor Doutor
António Avelãs Nunes.
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1/ 7 a 31 /12
Sede Ateneu de Coimbra
1/ 10 a 30 /11
Sede Ateneu de Coimbra

YOGA no ATENEU

Ateneu de Coimbra

Curso de iniciação – Tango
Argentino

13 / 10
Casa municipal da Cultura
de Coimbra
27/10
Casa Municipal da Cultura
de Coimbra
1/12
APCC

Conferência – “A reforma da
Floresta”

Ateneu de Coimbra /
ENTRE DOS – Escola de
Tango
Ateneu de Coimbra

Sessão Evocativa dos 150 Anos da
publicação I Volume "O
CAPITAL" DE KARL MARX
Almoço Comemorativo do 77º
Aniversário do Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra

Ateneu de Coimbra

Atividades das Secções
Secção de Campismo e Pedestrianismo
Procedeu à emissão de cartas de campista, participou em iniciativas de outras coletividades e da
FCMP.

Secção de Damas
Participou em provas e torneios Nacionais, a título individual e por equipas.
Open Nacional de Damas: 6 de maio de 2017 – Gouveia; 8 de julho de 2017 – Meruje;7 de outubro
de 2017 - S. João da Madeira
Taça de Portugal: 21 de setembro de 2017 - Mangualde

Secção de Fantoches
A sua ação centrou-se em dinâmicas das artes performativas, com abordagens lúdico - pedagógicas,
dirigidas a públicos de diferentes escalões etários.
Participou em atividades promovidas Município; promoveu espetáculos dirigidos ao público Infantil
e juvenil; realizou reuniões de programação/planificação e ensaios.

Secção de Fotografia
Mantiveram-se os constrangimentos decorrentes das obras no edifício sede, dificultando o
desenvolvimento das atividades. Contudo, foram efetuadas reuniões da secção.
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Atividades apoiadas na Sede do Ateneu
O Ateneu acolheu atividades de terceiros, constituindo-se assim como um apoio decisivo à
realização de manifestações culturais e desportivas na cidade.
Semanalmente, ao longo do ano acolheu sessões de desenho, promovidas pelo Salão 40 e o Yoga.

Entidades parceiras
No âmbito da sua intervenção social e cultural, o Ateneu de Coimbra procurou, durante no ano de
2017, reforçar as suas relações de parceria, permitindo assim garantir a sustentabilidade das
atividades e a sua diversidade, com as seguintes entidades:
 Associação Cultural Prisma
 Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra – APCC – Boccia sénior
 Banco Alimentar contra a Fome
 Câmara Municipal de Coimbra – Departamento de Ação Social e Família e Cultura
 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
 Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional Escola Superior de Educação de Coimbra (Instituto Politécnico) – Estágios da Licenciatura em
Desporto, Gerontologia e Animação Sócio-Educativa
 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – Estágios da Licenciatura em Enfermagem
Geriátrica
 Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação (Universidade de Coimbra
 Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física (Universidade de Coimbra) – Estágios da
Licenciatura e do Mestrado em Desporto; Desenvolvimento de sessões lúdicas e desportivas
semanais (desporto e atividade física para populações especiais)
 Faculdade de Letras de Coimbra
 Instituto Superior Miguel Torga – Estágios da Licenciatura em Serviço Social
 Juntas de Freguesia de Coimbra - Comissões de Freguesia
 Rede de Unidades de Cuidados Continuados
 Rede Social de Coimbra
 Teatrão -Oficina Municipal de Teatro
 Universidade de Coimbra
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Contas
2017
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ATENEU DE COIMBRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2017
2016

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

56.294,26

56.637,71

130.864,84

132.588,20

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(28.346,17)

(30.175,92)

Fornecimentos e serviços externos

(37.036,40)

(41.497,56)

(147.858,16)

(130.095,87)

19.547,10

19.663,12

(816,27)

(784,11)

(7.350,80)

6.335,57

(13.621,75)

(4.029,14)

(20.972,55)

2.306,43

222,82

1.003,56

Resultado antes de impostos

(20.749,73)

3.309,99

Resultado líquido do período

(20.749,73)

3.309,99

Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade

Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento do período

A Gerência:_______________________________
O Contabilista certificado:________________________

ATENEU DE COIMBRA

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2017
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2017
2016

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis

29.545,00

20.375,15

1.785,00

32.205,00

31.330,00

52.580,15

338,38

534,77

11.748,35

9.221,05

Propriedades de investimento
Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Outros investimentos financeiros
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente:
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Estado e outros entes públicos

4,87

Capital subscrito e não realizado
Outras créditos a receber

2.390,40

Diferimentos

2.707,49

751,28

Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

95.998,36

98.166,00

111.226,77

110.634,18

142.556,77

163.214,33
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BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2017
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2017
2016
até mês 13

Ano Completo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital subscrito

60.807,46

60.807,46

66.197,62

62.887,63

127.005,08

123.695,09

Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

(20.749,73)

3.309,99

106.255,35

127.005,08

106.255,35

127.005,08

2.781,31

4.274,52

3.579,24

2.779,98

29.940,87

29.154,75

36.301,42

36.209,25

36.301,42

36.209,25

142.556,77

163.214,33

Interesses que não controlam

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras dívidas a pagar

Passivo corrente:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo
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