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RELATÓRIO DE GESTÃO
( Relativo ao exercício de 2016)
Dando cumprimento ao disposto em Lei, designadamente, nos termos do Artº 65 CSC,
vem a Administração apresentar o Relatório de Gestão da Bomporto – Cooperativa de
Solidariedade Social, Crl, relativo ao exercício de 2016
1 - EVOLUÇAO DA ATIVIDADE
A atividade decorreu no sentido de preparar a resposta para as necessidades a médio e
longo prazo dos atuais e futuros beneficiários.
As prioridades tidas como fundamentais no ano de 2016 foram:
- Criação condições para realização do Projeto de Arquitetura e especialidades;
- Criação condições para aumentar o número de Cooperadores
Em 25 de Janeiro realizou-se, a nosso pedido, uma reunião na Câmara Municipal da
Câmara da Maia, com a presença do Sr Presidente António Fernandes, o VicePresidente o Sr Eng.Tiago.e a Sra Vereadora de Solidariedade e Coesão Social a Dr Ana
Miguel para apresentação da nova Direção e avaliação do nível de participação e
envolvimento da Câmara Municipal da Maia no projeto que a Bomporto pretende levar
a cabo.
Foi-nos prometido celeridade processual quanto aos licenciamentos necessários, isenção
de taxas, levantamento topográfico e demais serviços dentro da linha de atuação
camarária em relação a todas as instituições do município. Quanto à realização do
Projeto propriamente dito fomos informados da falta de disponibilidade dos Arquitetos
da Câmara dado o seu envolvimento em vários projetos camarários o que se traduziria
numa morosa espera na concretização do nosso projeto.
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Promoveu-se assim, a apresentação de candidaturas por parte de Arquitetos que
responderam ao solicitado: Elaboração do Projeto da Arquitetura e Especialidades do
Lar Residencial, Sede , CAO, Centro Empresarial e Ginásio.
Obtidos os orçamentos foram realizadas reuniões e por fim elaborado um quadro
comparativo com todas as propostas.
O Projeto de Arquitetura e Especialidades foi entregue ao Arquiteto Sr Jorge Coutinho ,
correspondendo a um custo de 35.000,00€ mais IVA
Reorganizou.-se novo grupo de trabalho da Bomporto composto por 3 elementos da
Cooperativa que vão acompanhar e assegurar que as nossas pretensões são acauteladas,
servindo elo de comunicação entre o Arquiteto e Bomporto.
Procedeu-se à elaboração e envio de um dossier de apresentação à Segurança Social
revelando-se o que a Bomporto se propõe realizar procurando da parte desta entidade
todos os esclarecimentos necessários e úteis para legalização da obra, quando concluída.
Após este avanço fomos obrigados a aguardar a realização de novo Protocolo da
cedência do terreno em Cidadelha, na Maia em virtude deste deixar de ser pertença do
Espaço Municipal e passar a fazer parte do Património da Câmara Municipal.
Esta morosidade teve como consequência direta a não formalização no imediato do
Contrato de Prestação de Serviços de Arquitetura e a impossibilidade de ter a maqueta
física para apresentação no Jantar Solidário que tínhamos planeado.
O novo protocolo foi assinado em finais do ano, criando-se assim condições para a
formalização do dito contrato de Arquitetura.
Realizaram-se Atividades diversificadas:
Em Julho participou-se na Caminhada Solidária organizada pela comissão de Festas da
Senhora do Bom Despacho na Maia. Para participação neste evento promovendo a
imagem da Bomporto fizeram-se camisolas com o seu logótipo . Foram usadas na
caminhada por Cooperadores, Beneficiários e Amigos
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A Bomporto colaborou na divulgação do evento e venda de bilhetes. Foi uma
caminhada muito participada e promoveu-se visibilidade da Bomporto, tendo sido
renovada a vontade de repetir no próximo ano.
Realização de um lanche comemorativo do 7º Aniversário da Bomporto em Julho que
reuniu Cooperadores, Beneficiários, Amigos, Familiares, potenciais Cooperadores e
Técnicos.
Viagem de camioneta ao Douro, no mês de Setembro com paragem para piquenique,
com vários motivos subjacentes : Promover a integração e socialização dos nossos
jovens e em simultâneo conhecermos o Hotel projetado pelo Arquiteto selecionado para
realização do nosso projeto.
As medidas e iniciativas para angariação de fundos teve na base o incremento da Liga
dos Amigos tendo-se verificado um acréscimo percentual de cerca de 120%
Idealizou-se um cartão, tipo multibanco, plastificado, nominativo e com dados da
Cooperativa, atribuindo-se o número do Amigo da Bomporto e entregue a cada um
deles.
A estes, vão sendo enviados newsletter periodicamente dando a conhecer as nossas
ações e intervenções , chamando-os a participar em todas as nossas iniciativas.
Registamos que a campanha da Consignação dos 0,5 do IRS foi muito positiva,
totalizando-se 6.229,15 €
Realizou-se em Novembro reunião na Casa da Música com o intuito de serem criadas
condições para a realização de espetáculo de Solidariedade por forma a angariarmos
fundos para ajudar no custo do projeto de Arquitetura;
Fizeram-se diligencias junto da Ordem dos Médicos, no Porto, para realização na sua
sede exposição de trabalhos de relevo realizados pelos jovens NEE, mostra de talentos
de alguns deles e promoção e venda de exemplares do livro “ Olha para Mim” sobre
testemunhos de Mães com filhos Autistas, cujos direitos de autor revertem a favor da
nossa Cooperativa.
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Com o objetivo de promover a entrada de mais cooperadores não impondo um esforço
financeiro tão elevado quanto os atuais cooperadores foram elaboradas propostas para a
entrada de outro tipo de Cooperadores. No final do ano decorria a avaliação por parte do
nosso Advogado no que concerne à legalidade desta situação.
O resultado positivo alcançado neste exercício vai permitir minorar a situação negativa
dos Capitais Próprios.
2 – EVOLUÇAO PREVISIVEL DA ATIVIDADE
Realização nos primeiros dias do ano 2017 da assinatura do contrato de Arquitetura e
Especialidades com o Arquiteto Sr Jorge Coutinho;
Estamos convictas da possibilidade de, em breve, realizarmos o Jantar de Solidariedade
para apresentação da maqueta física do nosso projeto.
Pretende-se a realização de uma apresentação publica da mesma, dando a conhecer à
Sociedade Civil e Empresas do Concelho o projeto que pretendemos realizar. Deste
modo pretende.-se dar visibilidade à Bomporto , recolher donativos e permitir que
novos elementos entrem como Cooperadores.
Promover reuniões/ encontros junto das entidades da Segurança Social para avaliação
do empreendimento que se pretende edificar. Pretende-se cumprir com todas as regras
impostas pela Segurança Social por forma a garantir a possibilidade, no futuro, da
realização de acordos de cooperação.
Prevê-se a continuidade na angariação de Amigos para a Liga tendo como meta chegar
aos 200 Amigos.
As atividades que se pretendem realizar têm subjacente como prioridade a socialização
dos jovens, promovendo a participação em eventos e efetuando deslocações nos
diferentes transportes públicos.
Está previsto o lançamento simbólico da 1 ª pedra no aniversário da Bomporto com a
presença dos mais altos responsáveis da Câmara Municipal da Maia.
Na mesma data, foi prometido pelo Vice-presidente, Sr Eng.Tiago , colocação de um
outdoor no terreno de Cidadelha alusivo à obra que se pretende levar a cabo.
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Continuamos empenhados na captação de novos cooperadores. Acreditamos que com a
apresentação da maqueta outros se vão juntar a nós, com maior confiança, no sentido de
promover antecipadamente o futuro dos seus filhos
3 – PROPOSTA DE APLICAÇAO DE RESULTADOS
O exercício encerrou com um resultado positivo de € 7.384,66 ( Sete mil trezentos e
oitenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos ) que se propõe que sejam aplicados:
Reservas Legais......... …...................................€ 369,23
Resultados Transitados...................................€ 7.015,43
4 – CONSIDERAÇOES FINAIS
Aproveitamos para agradecer a todas as pessoas e entidades que connosco se
relacionaram, entidades publicas e privadas que, de uma forma direta ou indireta
contribuíram para o desenvolvimento da Bomporto Cooperativa de Solidariedade Social
Maia, 13 de Março de 2017
A Direção
Presidente
Fátima Lázaro
1ª Vogal
Margarida Lopes
2ª Vogal ( Tesoureira)
Linda Coll
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