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CONTAS 2018 
 

RELATÓRIO  

 

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE ALHEIRA, 

Instituição Particular de Solidariedade Social,  

Instituição com de declaração de Utilidade Pública, com o NIF – 502 547 782 e com o NISS 20004336631. 

Com sede na Rua da Devesa, nº. 191, da freguesia de Alheira, concelho de Barcelos.  

 

EXERCE COMO ATIVIDADES: 

- CRECHE, com capacidade para 66 utentes  - com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos 

- Apoia o JARDIM DE INFÂNCIA de Alheira- com o CAF. Prolongamento de Horário e Serviço de Refeições 

- Exerce como ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Música, Dança, Inglês e Babyoga. 

- Possui para apoio às famílias – o serviço de TRANSPORTES INTERNOS. 

 

Apesar de no final de 2018 termos apresentado um Resultado Líquido negativo de 24 736,33 euros, tal não se deveu a uma 

ineficiente exploração da atividade, mas sim, ao consequente acompanhamento das necessidades que o CBESA teve e terá que 

efetuar para continuar a funcionar nas melhores condições. Aliás, já na apreciação das Contas de 2017 apontávamos para esse 

objetivo fundamental de investimento. 

       Assim, durante este exercício adquirimos uma nova viatura ligeira de passageiros e demos início à pré-fase de arranque de 

obras de remodelação que passou - e ainda passa - por trabalhos especializados de projeto financeiro e de obras de arquitetura e 

das respetivas licenças camarárias. De facto, o incremento ocasional dos gastos relacionadas com os Fornecimentos e Serviços 

Externos e as Depreciações do Ativo Fixo Tangível, bem como a atualização das remunerações do Pessoal, tiveram influência 

notória no Resultado alcançado, já que não se registou um decréscimo dos rendimentos.   

  

Todo o nosso trabalho se desenvolve em prol do bem estar e desenvolvimento integral das crianças. 

Concretamente no aspeto afetivo, cognitivo, desenvolvimento motor e englobamento social, tanto na área de Creche, como na 

área de CAF- complemento de apoio à família, o mesmo é dizer, apoio ao Jardim de infância nos tempos extra-letivos. Com a 

colaboração de funcionárias empenhadas e zelosas. 

 

É nosso propósito, manter o ambiente social, afetivo e de acolhimento, na melhor qualidade. 

Daí a nossa preocupação em promover melhoramentos na estrutura física do edifício, ambiente das salas e  nos transportes 

Concretamente, criar melhores acessibilidades, remodelar a área administrativa, e de receção de utentes, com projeto aprovado, 

que aguarda comparticipação e melhorar o salão polivalente para atividades extracurriculares. 

 

Todo o trabalho que temos desenvolvido ao longo destes anos, só possível pelas perecerias e colaboração do pessoal em 

serviço, a quem queremos deixar o nosso agradecimento e por todo o apoio recebido dos parceiros, funcionários, utentes, 

sócios e população em geral e desempenho abnegado da Direção. 

 

 

 

Centro de Bem-estar Social de Alheira, 27 de Maio de 2019. 

 

__________________________________________  

Joaquim Barbosa Portela. 

(O Presidente da Direção) 
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