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ENQUADRAMENTO FUNDAÇÃO DA CAIXA AGRÍCOLA 

 

1. Apresentação  

A Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro foi constituída no dia 

9 de Agosto de 2011, desde então que decorreu todo um processo 

administrativo, como tal, o dia 23 de Agosto de 2012, simbolizou o início de 

vida da instituição, com o reconhecimento do Senhor Ministro da Solidariedade 

Social. 

No seguimento do seu reconhecimento, a Fundação da Caixa Agrícola 

desenvolveu atividades, promotoras de qualidade de vida e bem-estar social, 

com o suporte financeiro e logístico da sua instituidora, a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro e, tal como previsto nos seus 

estatutos, tem vindo a apoiar também, atividades e projetos desenvolvidos por 

outras entidades.  

 

2. Missão e Valores 

Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, a Fundação da Caixa 

Agrícola, tem como finalidade: 

1- O apoio à formação, desenvolvimento e integração social de crianças e 

jovens; 

2- A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de 

falta ou diminuição de meios de subsistência ou de incapacidade para o 

trabalho; 

3- O combate ao isolamento; 

4- A promoção da saúde e bem-estar da comunidade em geral. 

Apresenta como fins secundários, a promoção do mutualismo, de ações de 

carácter cultural, educativo, artístico, social e filantrópico.  
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A Fundação da Caixa Agrícola, desenvolve os seus fins através de: 

a) Apoio a instituições de utilidade pública ou equiparadas, através da 

concessão de donativos, estabelecimento de protocolos ou da realização de 

ações em comum, com vista à promoção de atividades para benefício dos 

respetivos utentes e campanhas e eventos de angariação de fundos; 

b) Realização de atividades de ocupação de tempos livres, culturais, lúdicas, 

educativas e desportivas para a comunidade em geral; 

c) Sensibilização da opinião pública e dos organismos públicos ou privados 

para as problemáticas e soluções respeitantes a crianças, jovens, idosos, 

essencialmente, pessoas em situação de carência económica, fragilidade 

física ou portadoras de deficiência.  

 

Na sua intervenção, a Fundação da Caixa Agrícola norteou-se sempre pelos 

seguintes princípios:  

a. Da inclusão, integração e responsabilidade social; 

b. Combate à desigualdade; 

c. Direito à saúde; 

d. Direito ao conhecimento.  

Promovendo e apoiando, para tal, ações com vista à divulgação da cultura, 

educação, reforço do respeito na comunidade e estímulo da autoestima, através 

de cuidados de saúde e sociais essenciais ao conforto e qualidade de vida dos 

cidadãos em situação de maior vulnerabilidade.  

 

3. Órgãos Sociais 

A Fundação da Caixa Agrícola é formada por três órgãos de decisão, 

fundamentais para o funcionamento da instituição, nomeadamente: 

Conselho de Administração: 

Presidente: Hélder José da Fonseca Lopes 

Vogal: Leandro Filipe Almeida de Carvalho Macedo  
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Direção Executiva: 

Presidente: Mário Nuno Pinto Monteiro  

Vogal: Marta Andreia Ribeiro Marques 

Conselho Fiscal: 

Presidente: António Manuel Almeida Rego da Silva 

Vogal: Manuel Cardoso Botica 

Vogal: Francisco António de Carvalho Oliveira  

 

4. Objetivos estratégicos  

Atendendo ao Plano de Atividades e Orçamento previsto para o ano de 2020, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos estratégicos:  

1. Ser uma instituição de referência social, nomeadamente, no apoio a pessoas 

idosas, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade física e económica, 

ou pessoas portadoras de deficiência; 

2. Promover uma adequada política de comunicação, aumentando a divulgação 

e o conhecimento público das iniciativas realizadas; 

3. Apoiar projetos relevantes de intervenção e solidariedade social;  

4. Estabelecer parcerias com outras entidades ou instituições, tendo em vista o 

desenvolvimento da economia local e a melhoria da qualidade de vida e do 

bem-estar dos cidadãos da região. 
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ATIVIDADE GLOBAL DO ANO DE 2020 

 

1. Programa de Apoio a IPSS 

 

O Programa de Apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social foi 

criado no dia 1 de Outubro de 2018, com o objetivo de apoiar as instituições da 

região do Vale do Távora e Douro, na implementação de projetos inovadores, 

através da atribuição de um prémio financeiro.  

Atendendo ao contexto pandémico que despoletou no primeiro trimestre do 

ano, e a crescente preocupação da Fundação com as instituições sociais, 

nomeadamente com o bem-estar e a saúde das pessoas que ali residem e 

trabalham, levou a que o Conselho de Administração, em reunião no dia 6 de 

Abril, deliberasse, por unanimidade, alterar o plano de atividades, respondendo 

a uma das maiores carências das instituições: os equipamentos de proteção 

individual.  

Neste sentido, 

canalizou-se a 

verba de 30 000€ 

(trinta mil euros), 

na sua totalidade e 

de forma urgente, 

para apoiar as 

instituições na 

prevenção da 

pandemia, sob a forma de equipamentos de proteção para funcionários e 

utentes, distribuídos por instituições do Vale do Távora e Douro, contribuindo 

para colmatar a situação de fragilidade que as instituições locais se 

encontravam a vivenciar, provocada pela falta de equipamentos de proteção 

individual.  
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1.1. Entrega de equipamentos de proteção individual 

A Fundação da Caixa Agrícola procedeu à entrega de equipamentos de proteção 

para funcionários e utentes, nomeadamente máscaras, entre os dias 9 e 15 de 

Abril. A certeza de termos correspondido, a esta necessidade das instituições 

sociais da região, e termos contribuído com equipamentos que são essenciais 

para o combate a possíveis focos de contágio por Covid-19, representa para a 

Fundação a confirmação de que a nossa ação é essencial no território, como 

tal, podemos e devemos exercer, cada vez mais, um papel ativo e solidário 

junto das nossas populações.  

 

Com estas iniciativas, a Fundação pretende fortalecer a sua intervenção e 

destacar a sua preocupação com as instituições e as pessoas da sua 

comunidade, tendo em consideração que as suas ações sempre se orientaram 

pelos princípios da inclusão, integração e solidariedade social, e ainda, pelo 

combate à desigualdade social, pelo direito à saúde e à informação.  
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1.2. Instituições apoiadas 

Designação N.º Utentes Máscaras 

Centro Social e Paroquial de Penaverde 23 200 

Partilhar Amizade - Casa de Repouso 60 400 

Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira                                                                           

- Lar Santa Casa                                                                                          

- Lar Nossa Senhora do Amparo 

86 750 

Fundação Gaspar e Manuel Cardoso 70 600 

Centro Social e Paroquial de Fontelo 20 200 

Centro Social e Paroquial de Queimada 36 350 

Associação de Solidariedade Social e Recreativa de 

São Cosmado 

34 300 

Santa Casa da Misericórdia de Armamar 34 300 

Centro Comunitário de Alvite 25 250 

Casa do Povo de Leomil 50 500 

Residência Rural de Repouso - Centro de Dia 

Unipessoal 

39 250 

Artenave, Atelier – Associação de Solidariedade 

Social 
30 500 

Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira  49 400 

Centro de Bem-Estar e Repouso da Paróquia de 

Sever 

21 250 

Centro de Apoio Social do Concelho de Penedono 49 400 

Centro Social e Paroquial da Beselga 29 250 

Centro Social e Paroquial do Carregal 45 400 

Centro Social e Paroquial de Lamosa 22 250 

Centro Social e Paroquial de Ferreirim 42 400 

Centro Social e Paroquial de Fonte Arcada 16 200 

Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe 51 600 

Aldeias Humanitar – Associação de Solidariedade 

Social 
44 1000 

Associação e Centro de Dia de Sendim 31 250 

Centro de Promoção Social de Tabuaço 44 400 

Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço 55 200 

Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 24 200 

Liga de Melhoramentos da Freguesia de Reboleiro  100 800 

Santa Casa da Misericórdia de Trancoso                                                 

- Lar de Idosos II                                                                                           

- Lar de Idosos e UAI                                                                                                                 

- Centro de Dia e Lar 

102 800 

Residência Sénior Látris 33 250 

Total: 28 Instituições 1264 11650 

 



8 
 

2. Associação de Solidariedade Social – Aldeias Humanitar 

 

A Associação Aldeias Humanitar foi fundada no dia 6 de Julho de 2018, pela 

Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro e a Agência Social do 

Douro, com o principal objetivo de capacitar o Projeto Humanitário de Saúde e 

Amparo Social, Aldeias Humanitar. Apresenta como missão a promoção da 

qualidade de vida, das pessoas amparadas e dos seus cuidadores diretos e 

indiretos, com um acompanhamento contínuo, no qual se pretende 

essencialmente preservar o vínculo familiar, promover a dignidade humana e 

capacitar as pessoas.  

No ano de 2020, a associação continuou o desenvolvimento do seu trabalho 

meritório nos cuidados de saúde e sociais de proximidade, realçando a 

intervenção gratuita para os beneficiários e extremamente humanizadora. 

Como reconhecimento pelo seu trabalho, no decorrer do presente ano, a 

associação recebeu da Fundação Calouste Gulbenkian, o prémio Gulbenkian 

Cuida – Covid-19 e da La Roche – Bolsas de Cidadania, na qual ficou em 

primeiro lugar com uma bolsa no valor de 20.000€ (vinte mil euros), assim 

como, um donativo por parte dos colaboradores do banco Wizink.  

 

2.1. Expansão para Tabuaço 

No seguimento da 

informação apresentada no 

ano anterior, referente ao 

início do planeamento da 

intervenção para o Município 

de Tabuaço, através da 

estruturação da equipa, 

definição dos meios 

necessários, articulação com 

o município e as entidades 
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locais para a sinalização de pessoas desamparadas, vulneráveis e em situação 

de isolamento, a necessitar de acompanhamento da Equipa de Intervenção 

Humanitar, deu-se então início à intervenção no mês de Junho de 2020.  

O processo de avaliação inicial nas freguesias de Tabuaço, contou com uma 

sinalização de cerca de 80 utentes, referenciados pelas entidades parceiras, 

nomeadamente, as Juntas de Freguesia, as instituições locais e a autarquia.  

No final do ano de 2020, a Aldeias Humanitar conta com 21 pessoas amparadas 

permanentemente e 16 na linha Humanitar Direto. A Equipa de Intervenção 

Humanitar de Saúde e Amparo Social, em Casa, conta com o apoio do BPI “La 

Caixa” e a participação ativa do município, destaca-se também a Fundação da 

Caixa Agrícola enquanto instituição de suporte estrutural e instituidora, que 

desta forma materializa um dos seus objetivos principais, que consiste na 

contribuição para melhorar a qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos da 

região do vale do Távora e Douro, na luta contra o desamparo humano no 

interior de Portugal.  

 

2.2. Cooperação com a Guarda Nacional Republicana de Viseu 

Um dos principais marcos na intervenção da Associação Aldeias Humanitar no 

ano de 2020 refere-se ao dia 14 de Maio, onde se estabeleceu uma parceria 

entre a associação e o 

Comando Territorial de 

Viseu, que pretende 

realizar ações de apoio 

direto aos idosos isolados 

e vulneráveis, com o 

objetivo de lhes garantir 

segurança, cuidados de 

saúde e amparo social. 

Estas ações terão lugar nas freguesias dos concelhos de Sernancelhe, 

Penedono, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Armamar, Moimenta da Beira, 

Tarouca e Lamego.  
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No dia 30 de Maio, procedeu-se à 

assinatura do protocolo de 

colaboração entre a GNR e a Aldeias 

Humanitar, nas instalações do 

Comando Territorial de Viseu, o qual 

foi assinado pelo Comandante-Geral 

da GNR, Tenente-General Luís 

Francisco Botelho Miguel, e pelo Presidente da Associação Dr. Domingos 

Nascimento.  

O protocolo visa a articulação e desenvolvimento de atividades e eventos, 

promotores de segurança, de proteção e de saúde, mediante a criação de uma 

rede dinâmica de prestação de cuidados às pessoas mais idosas, que vivem 

sozinhas ou isoladas ou que, por qualquer outra circunstância, se encontrem 

em situação de vulnerabilidade. Esta parceria possui como principais vetores a 

promoção de proximidade, integração e humanização no âmbito da saúde, do 

apoio social e da segurança aos idosos identificados na região do Douro Sul, 

sem que estes se tenham de deslocar dos seus domicílios, acreditando que, 

com este modelo de atuação se promove a erradicação dos efeitos negativos 

das situações de isolamento e solidão.  
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3. Donativos 

 

A Fundação da Caixa Agrícola atribuiu um donativo, ao Grupo Cultural e 

Desportivo “Os Ceireiros”, uma vez que, um dos principais fins da instituição é a 

promoção da saúde e bem-estar da comunidade em geral, desta forma, o 

Conselho de Administração, depois de analisar o pedido que lhe foi endereçado, 

deliberou por unanimidade atribuir um donativo, valorizando e reconhecendo a 

dinâmica do grupo na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se também o apoio atribuído à Junta de Freguesia de Vila da Ponte, 

para a realização de uma caminhada solidária de angariação de fundos, para a 

Luta Portuguesa Contra o Cancro, assim como, um donativo ao triatleta André 

Pinto e um donativo concedido ao Município de Penedono, para aquisição de 

equipamentos de proteção individual a distribuir pelos munícipes.  
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RELATÓRIO DE CONTAS DE 2020 

 

1. Despesas e receitas  

 

Gastos Operacionais 

Funcionários 

Denominação Montante 

Salários  6.752,80€ 

Seguros de Acidentes de Trabalho 134,01€ 

Seguro de saúde 763,51€ 

Despesas de comunicação 

Denominação Montante 

Telefone e Internet 372,96€ 

Viatura Fundação 

Denominação Montante 

Seguro Automóvel 682,70€ 

Revisão  240,94€ 

Combustível 270,53€ 

Portagens 41,20€ 

Imposto Único de Circulação  147,21€ 

Total  9.405,86€ 
 

Serviços de Contabilidade 

Denominação Montante 

Fatura n.º 2070 75,00€ 

Fatura n.º 2020/9 75,01€ 

Fatura n.º 2020/51 100,00€ 

Fatura n.º 2020/100 100,00€ 

Fatura n.º 2020/140 100,00€ 

Fatura n.º 2020/179 100,00€ 

Fatura n.º 2020/219 100,00€ 

Fatura n.º 2020/258 100,00€ 

Fatura n.º 2020/296 100,00€ 

Fatura n.º 2020/335 100,00€ 

Fatura n.º 2020/364 200,00€ 

Total  1.150,01€ 
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Apoios 

Apoios Sociais 

Denominação Montante 

Programa de Apoio às IPSS – Covid19 

   Aguiar da Beira 

o Centro Social e Paroquial de Penaverde 

o Partilhar Amizade – Casa de Repouso 

o Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da 

Beira 

   Armamar 

o Fundação Gaspar e Manuel Cardoso 

o Centro Social e Paroquial de Fontelo  

o Centro Social e Paroquial de Queimada  

o Centro Comunitário de Alvite  

o Santa Casa da Misericórdia de Armamar 

o Associação de Solidariedade Social e 

Recreativa de São Cosmado 

   Moimenta da Beira 

o Casa do Povo de Leomil 

o Residência Rural de Repouso – Centro de 

Dia Unipessoal 

o Santa Casa da Misericórdia de Moimenta 

da Beira  

o Centro de Bem-Estar e Repouso da 

Paróquia de Sever 

o Artenave, Atelier – Associação de 

Solidariedade Social 

   Penedono 

o Centro de Apoio Social do Concelho de 

Penedono   

o Centro Social e Paroquial de Beselga 

   Sernancelhe 

o Centro Social e Paroquial do Carregal  

o Centro Social e Paroquial de Lamosa  

o Centro Social e Paroquial de Ferreirim  

o Santa Casa da Misericórdia de 

Sernancelhe 

o Centro Social e Paroquial de Fonte Arcada 

o Aldeias Humanitar – Associação de 

Solidariedade Social 

   Tabuaço 

o Centro de Promoção Social de Tabuaço  

o Associação e Centro de Dia de Sendim 

o Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço 

   Trancoso 

o Santa Casa da Misericórdia de Trancoso   

o Liga de Melhoramentos da Freguesia de 

Reboleiro  

 
28.466,04€ 
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o Santa Casa da Misericórdia de Trancoso  

o Residência Sénior Liatris 

Donativos 

Denominação Montante 

Grupo Cultural e Desportivo “Os 
Ceireiros”  150,00€ 

Junta da Freguesia de Vila da Ponte 200,00€ 

Triatleta André Pinto 250,00€ 

Município de Penedono 4.000,00€ 

Total  33.066,04€ 
 

Atividades e Outros 

Denominação Montante 

Material  7,60€ 

Quota CNIS 40,00€ 

Forsaúde 40,00€ 

Outros 48,09€ 

Total  135,69€ 
 

Impostos 

Denominação Montante 

Taxa Social Única 2.590,09€ 

IRS 659,00€ 

Fundos de Compensação  91,62€ 

Total  3.340,71€ 
 

Receitas 

Denominação Montante 

Donativo CCAM do VTD 50.000,00€ 

Reembolso seguro ex-colaboradora 76,23€ 

Reembolso remuneração 51,07€ 

Total  50.127,30€ 
 

Juros 

Denominação Montante 

Juros Remuneratórios 194,36€ 
  

Outros 

Denominação Montante 

Fundo de Reserva 287.500,00€ 
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CONCLUSÃO 

 

Atendendo ao Plano de Atividades e Orçamento proposto para o ano de 2020, 

pela Fundação, podemos concluir que apesar da adaptação das atividades ao 

contexto pandémico que assolou o país, cumprimos os objetivos definidos e as 

atividades propostas.  

O presente documento refletir as atividades e ações desenvolvidas no ano em 

análise, bem como, descreve detalhadamente os custos suportados. 

De acordo com os objetivos estratégicos delineados para o presente ano, 

nomeadamente, o destaque da Fundação enquanto entidade de referência na 

área social, uma adequada política de comunicação, apoio a projetos relevantes 

de intervenção e solidariedade social e por fim, o estabelecimento de parcerias 

com outras entidades ou instituições, verifica-se através do presente relatório 

que foram todos alcançados, dentro das limitações impostas, uma vez que 

estávamos a vivenciar um ano atípico, com diversas limitações.  

Pretende-se dar continuidade às atividades desenvolvidas em 2020, de forma a 

valorizar e respeitar os fins para os quais a Fundação se propõe desde o início, 

potencializando assim um trabalho de maior proximidade junto dos cidadãos da 

região e das diversas instituições, destacando sempre ações que promovam a 

qualidade de vida e a dignidade dos cidadãos do Vale do Távora e Douro, direta 

ou indiretamente.  

Durante este ano, foram inúmeras as palavras de gratidão que nos chegaram, 

um sinal evidente do reconhecimento pela intervenção da Fundação na região. 

Acreditamos, assim, que a Fundação da Caixa Agrícola consegue Transformar 

Vidas, consegue dar segurança às pessoas e é essencial na solidariedade 

coletiva de que todos necessitam. 


