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RELATÓRIO E CONTAS 

2021 

Caros Associados, 

Em cumprimento da lei e dos estatutos vimos apresentar o relatório e contas referentes ao 

exercício de 2021, da Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu (CPPV). 

INTRODUÇÃO 

A Casa do Pessoal do Politécnico de Viseu, constituída em 2020 e com a eleição dos seus 

primeiros corpos sociais em finais desse mesmo ano, tem como finalidade a promoção 

cultural, social, desportiva, recreativa e solidária dos seus associados 

A programação das suas atividades para 2021 foi apresentada numa fase de instalação 

e que se previa ser de crescimento quanto ao número de associados. Contudo, o 

planeamento ficou condicionado pelo facto de nos depararmos com uma calamidade 

inesperada que nos trouxe muitas limitações e também novos desafios. 

A nossa confiança e resiliência mantêm-se e estamos certos que iremos superar este 

desafio e que 2022 vai ser um ano de crescimento. 

Iremos apresentar neste documento de forma sintética as atividades realizadas, uma 

referência às atividades que, embora planeadas, não puderam ser realizadas, bem 

como um resumo dos rendimentos e gastos de 2021. 

1. ASSOCIADOS 

Contra as expetativas que inicialmente tínhamos, o número de associados ficou aquém 

do esperado. No final do ano de 2021 o total de associados era 67, sendo 60 associados 

efetivos e 7 associados familiares. 

O gráfico seguinte mostra o peso relativo de cada uma das unidades orgânicas do Instituto 

Politécnico relativamente à origem dos associados, sendo que à Escola Superior de Saúde 

corresponde 25,4% do total de associados, seguindo-se a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Viseu com 22,4% e a Escola Superior de Educação de Viseu com 16,4%. 
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PESO RELATIVO DOS ASSOCIADOS EFETIVOS, POR UNIDADE ORGÂNICA, 

E DOS ASSOCIADOS FAMILIARES 

 

A limitação de condições para a realização de atividades, por efeitos da pandemia, terá 

sido um fator determinante na reduzida adesão da população do Politécnico à inscrição 

como associados. Teremos de investir mais na divulgação e apelo a todos os potenciais 

associados da CPPV pois só com membros ativos e envolvidos nas iniciativas se poderá 

criar nova dinâmica. Quanto maior for o número de associados, maior será o efeito de 

escala que facilitará o desenvolvimento de mais e melhores atividades e a obtenção de 

maiores benefícios para todos. 

2. ATIVIDADES 

A Direção da CPPV procedeu à concretização dos diversos formalismos e registos legais 

necessários, abertura de conta bancária, adesão ao sistema de pagamentos digitais, criação 

da página de Internet (http://events.ipv.pt/casapessoal/) e da página no Facebook. Foi 

criado uma base de associados e potenciais associados e efetuados vários contactos 

pessoais e por mail apelando à inscrição na Casa do Pessoal. 

Visita aos Passadiços do Paiva e Ponte 516 

Foi efetuada uma visita guiada aos Passadiços do Paiva e à Ponte 516 Arouca, no dia 21 de 

setembro de 2021. Após a viagem no autocarro do IPV, o grupo iniciou a pé um percurso 

de vários quilómetros que começou com a travessia (ida e volta) da Ponte 516 Arouca, 

tendo tido a companhia de um guia que fez a apresentação dos principais pontos de 

interesse geológico, como a Garganta do Paiva, a Cascata das Aguieiras, a bela Praia Fluvial 

do Vau, a Gola do Salto e a Falha da Espiunca, sem esquecer os aspetos da biodiversidade. 
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A meio do percurso tivemos um reforço alimentar com produtos regionais e, no final, um 

almoço típico de vitela arouquesa no forno. 

I Encontro cultural saudável da Casa do Pessoal do PV 

 Em 24 de outubro realizámos uma visita guiada pelo Prof. Jorge Adolfo ao centro histórico 

de Viseu com o seguinte percurso: Praça D. Duarte (local de encontro), prosseguindo pelas 

ruas D. Duarte, Direita, Augusto Hilário, Senhora da Boa Morte, Largo de São Teotónio, 

Escadinhas da Sé, terminando no Largo Mouzinho de Albuquerque conhecido junto à 

estátua do Soldado Desconhecido. Pelo caminho visitámos ainda o museu da cidade. 

Na página da CPPV está disponível um documentário fotográfico e histórico desta zona da 

cidade. 

Magusto de S. Martinho 

No dia de S. Martinho, em partilha com a comunidade académica, a CPPV participou no 

Magusto organizado em conjunto com a Escola Superior Agrária de Viseu, que decorreu na 

Quinta da Lagoa e foi animado pela TUNADÃO - Tuna do Instituto Politécnico de Viseu. 

II Encontro cultural saudável da Casa do Pessoal do PV 

No dia 28 de novembro realizou-se o segundo percurso pelo património do centro histórico 

de Viseu: Estátua do Bispo D. António Alves Martins, no Jardim da Santa Cristina (local de 

encontro), prosseguindo para a Fonte Medieval, Capela de Santo Amaro, Muralha Romana 

da Rua Formosa, Porta de Santa Cristina (Muralha Afonsina), Rua da Árvore, Rua Direita, 

Rua do Gonçalinho (Insula Romana), finalizando na Igreja de S. Miguel de Fetal (túmulo de 

D. Rodrigo último rei dos visigodos). 

III Encontro cultural saudável da Casa do Pessoal do PV - Lamego 

Estando previsto no plano de atividades uma visita cultural e histórica à cidade de Lamego, 

planeada para o dia 12 de dezembro, com visita a umas caves e almoço. Porém, não 

obstante este evento ter sido organizado, teve de ser cancelado dias antes da sua realização 

por motivos de pandemia. Esperamos concretizar esta atividade no ano de 2022. 

Coral Polifónico 

Foi lançado o projeto de constituição do Coral Polifónico que terá a regência do Prof. 

António Mário. Foram realizadas algumas diligências e elaborada a ficha de inscrição para 

quem quiser integrar o grupo como coralista, instrumentista, ou ensaiador. As restrições 
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impostas pela pandemia impediram que se pudessem dar durante o ano de 2021 os passos 

seguintes que esperamos poder concretizar em 2022. 

Caminhadas em percursos pedestres 

Pelos motivos decorrentes do agravamento da pandemia, não foi possível concretizar as 

caminhadas planeadas para o ano de 2021. 

Contratação de um seguro de saúde 

Foram efetuados alguns contactos com seguradoras e temos uma proposta. No entanto, 

aguardamos que o número de associados possa aumentar significativamente para que as 

condições sejam mais favoráveis. 

3. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

A assembleia-geral de 9 de junho de 2021 aprovou o plano de atividades e orçamento para 

2021, bem como os primeiros valores das quotizações a pagar pelos associados da CPPV, 

sendo de 1,00 €/mês, para associados efetivos, e 0,50 €/mês, para associados familiares. 

Na mesma assembleia-geral foram também fixados os valores das joias em 24,00€, quer 

para associados efetivos, quer para associados familiares, mas com isenção de pagamento 

de ambas relativamente ao ano de 2021. Estariam, assim, criadas as condições para que a 

CPPV pudesse iniciar as suas atividades no segundo semestre do ano. 

Porém, a proximidade do início do período de férias, bem como as restrições decorrentes 

da pandemia, com agravamento na parte final do ano, tiveram como consequência a 

suspensão de várias atividades planeadas para 2021, tendo sido realizadas apenas algumas 

dessas atividades, nos meses de setembro a novembro. Esta suspensão de atividades teve 

um forte efeito negativo na adesão à inscrição na CPPV por parte dos potenciais associados. 

A demonstração dos resultados por naturezas evidencia o baixo nível de atividade da CPPV 

no exercício em análise, apresentando um total de rendimentos de 626,00€. Do total dos 

rendimentos, cerca de 21% corresponde a quotas pagas por associados e cerca de 79% a 

receitas decorrentes de inscrições em atividades.  

Os gastos do exercício totalizaram 574,02€, dos quais 89,7% dizem respeito à atividade 

“Passeio aos Passadiços do Paiva”. De salientar que cerca de 8% dos gastos correspondem 

a comissões bancárias e de cobrança de quotizações. 



 

 

5 

Demonstração dos resultados por naturezas 

 

O resultado apurado no exercício foi de 51,98€. 

O balanço no final do exercício em análise apresenta uma situação financeira 

equilibrada, com um ativo correspondente a depósitos bancários de 545,98€ e um 

passivo de 494,00€. 

Balanço em 31 de dezembro de 2021 

 

O passivo apresentado no balanço corresponde, integralmente, aos adiantamentos 

efetuados pelos membros da Direção para fazer face a necessidades pontuais de 

(€)

RENDIMENTOS E GASTOS 2021

RENDIMENTOS

Quotas de associados 130,00

Inscrições em atividades 495,00

Rendimentos extraordinários 1,00

Total dos rendimentoss (1) 626,00

GASTOS

Passseio Passadiços do Paiva 515,00

Registos 14,00

Comissões bancárias - CGD 29,12

Comissões de cobrança de quotas - Ifthenpay 15,90

Total dos gastos (2) 574,02

Resultado do exercício [(1) - (2)] 51,98

(€)

RUBRICAS 2021

ATIVO

Ativo corrente

Caixa e depósitos bancários 545,98

Total do ativo 545,98

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultado líquido do período 51,98

Total dos fundos patrimoniais 51,98

Passivo

Passivo corrente

Associados (Adiantamentos da Direção) 494,00

Total do passivo 494,00

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 545,98
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tesouraria decorrentes da obrigatoriedade de depósito bancário para abertura da 

respetiva conta na CGD e a um adiantamento referente à adjudicação dos serviços 

prestados relativos ao Passeio aos Passadiços do Paiva. 

4. PERSPETIVAS FUTURAS 

A evolução, que se espera favorável, relativamente às restrições decorrentes da pandemia, 

leva-nos a crer que no decorrer do segundo trimestre de 2022 será possível reativar o 

desenvolvimento de atividades da CPPV. Espera-se também que daí resulte uma mais 

expressiva adesão dos potenciais associados à nossa Casa do Pessoal. 

A Direção está convicta de que as ações que tem planeadas permitirão desenvolver a CPPV 

tornando-a numa instituição que vá, cada vez mais, ao encontro dos interesses dos seus 

associados, seja no que respeita a atividades culturais e recreativas, seja na vertente física 

e desporto, seja ainda na obtenção de benefícios favoráveis respeitantes ao acesso a 

diversos produtos e serviços. 

 
 
 
Viseu, 04 de março de 2022 
 

A Direção 

Daniel Marques da Silva (Presidente) 

Cristina Isabel de Victória Pereira Amaro da Costa (Vice-presidente) 

Samuel Ferreira de Barros (Tesoureiro) 

Abel Aurélio Abreu de Figueiredo (Vogal) 

Alfredo Manuel Pires Simões (Vogal) 


