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1. Enquadramento
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, adiante designada Fundação, é uma pessoa coletiva de
direito privado, tendo por objeto promover: o mutualismo, a economia social e todas as
manifestações de solidariedade social; ações de caráter cultural, educativo, artístico, social e
filantrópico; o desenvolvimento e comprometida promoção desses nas suas vertentes ética, cultural,
civilizacional e económica nas áreas geográficas de ação da sua instituidora, a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL (concelhos de Santiago do Cacém, Grândola, Sines, Ourique,
Setúbal e Sesimbra).

1.1 Inauguração
O ano de 2019 assumiu-se como marcante, registando o início efetivo da atividade da Fundação
Caixa Agrícola Costa Azul. Assinalou-se no dia 25 de julho de 2019, a inauguração oficial e
abertura ao público da Sede da Fundação, edifício histórico e emblemático, que integra o
património edificado do Município de Santiago do Cacém.

1.2 Principais Atividades: Ano de 2019
Dando cumprimento ao Relatório de Atividades e Orçamento elaborado para o ano de 2019,
foram concretizadas as seguintes iniciativas:
▪ Conclusão da Obra de Requalificação do Edifício Sede;
▪ Tomada de Posse dos Órgãos Sociais: Triénio 2019-2021;
▪ Inauguração Oficial e Abertura ao Público;
▪ Oferta de um Estágio Profissional ao abrigo do IEFP (primeiro emprego);
▪ Montagem das Exposições “Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul: No passado e no
presente” e “Edifício Antigos Paços Municipais - Da génese à requalificação”;
▪ Assinatura e Dinamização do Protocolo celebrado com a Associação Dignitude e Santas

Casas da Misericórdia de Santiago do Cacém, Grândola e Sines: Programa Abem;
▪ Cedência de Exploração e Abertura ao Público do Bar/Cafetaria “Pátio da Fundação”;
Página 3 de 13

Relatório de Atividades e Orçamento Anual - 2020
▪ Atribuição de duas Bolsas de Estudo - Ensino Superior (ano letivo 2019/2020);
▪ Exposição Temporária “Out of Time” de Jackie Catarino;

▪ Celebração do Contrato de Comodato com a Associação Inovar Autismo;
▪ Criação do “Espaço Leitura”;
▪ Lançamento do Site Institucional e Páginas nas Redes Sociais Facebook e Instagram;
▪ Participação no 1º Encontro Nacional de Fundações das Caixas Agrícolas;
▪ Atribuição de Apoios e Donativos a diversas Entidades/Projetos;
▪ Cedência das Salas Multiusos/Reuniões para eventos diversos.
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Plano de Atividades
Página 5 de 13

Relatório de Atividades e Orçamento Anual - 2020

2. Plano de Atividades - Ano 2020
O Plano de Atividades para 2020 propõe uma atuação que visa a concretização do objeto da
Fundação nas suas diversas finalidades, com especial enfoque em três vertentes: a manutenção
das iniciativas de continuidade iniciadas em 2019; a implementação de novos projetos relacionados
com a sua área de intervenção; e, o início de uma reflexão sobre mecanismos que possibilitem à
Fundação Caixa Agrícola Costa Azul atingir a autonomia e auto-sustentabilidade financeira futura.
A Fundação continuará a estabelecer parcerias relevantes, procurando uma crescente consolidação
e reforço da sua imagem junto da Comunidade.

2.1 Iniciativas de Continuidade
Bolsas de Estudo – Ensino Superior
Será mantido o apoio pecuniário no valor de
500,00 euros mensais a cada uma das bolseiras
da 1º Edição desta iniciativa (se mantidas as
condições

enunciadas

em

Regulamento).

Terminado o ano letivo de 2019/20, será revisto o
Regulamento no sentido de se proceder ao
lançamento da 2ª Edição (ano letivo de 2020/21).

Programa Abem: Associação Dignitude
Será mantida a rede de apoio às pessoas com
dificuldades financeiras em adquirir os seus
medicamentos, no seguimento do protocolo
celebrado entre a Fundação, a Associação
Dignitude e as Santas Casas da Misericórdia de
Santiago do Cacém, Grândola e Sines.
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Espaço Leitura
A Fundação continuará a dispor de um espaço dedicado
à leitura, livremente utilizado por qualquer visitante.
Neste local continuará a ser disponibilizado um Jornal
diário e outro semanal. Ao longo do ano, serão ainda
dinamizadas ações de oferta de livros aos visitantes,
procurando assim incentivar os hábitos de leitura junto
da população.

Dinamização da Sala Multiusos/Reuniões
De forma a dinamizar a Sala Multiusos, continuarão a
ser aceites propostas da Comunidade para a sua
cedência ao nível da realização de espetáculos,
exposições, conferências, reuniões, entre outras
iniciativas enquadradas nas finalidades da Fundação.

Atribuição de Apoios e Donativos
Ao longo do ano serão analisadas as mais diversas
solicitações dirigidas à Fundação e atribuídos os apoios
e donativos, considerados adequados.
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2.2 Lançamento de Novas Iniciativas
Oficina de Teatro e Expressão Criativa Fundação Caixa Agrícola Costa Azul
O desenvolvimento de ações relacionadas com a Cultura constitui uma das grandes finalidades da
Fundação, desde a sua génese. No primeiro trimestre de 2020 iniciará atividade, nas suas
instalações, a Oficina de Teatro e Expressão Criativa Fundação Caixa
Agrícola Costa Azul, sob orientação técnica de Ana Zorrinho. Este
projeto, destinado aos mais jovens, apresenta como principais
objetivos: criar a consciência do “eu”, do “outro” e da relação;
introduzir noções relativas às capacidades do individuo na dimensão
do corpo, voz e toda a sua expressão e desenvolvimento das
mesmas; desenvolver competências no trabalho em grupo/equipa;
capacitar para a desinibição; capacitar para a confiança; desenvolver
técnicas de respiração e colocação de voz; capacitar para falar em
público; desenvolver competências para a criação artística; bem como, motivar para a leitura e para
a importância da expressão da palavra.
Serão realizadas duas sessões de trabalho semanais, culminando na realização de espetáculos no
final do ano no intuito de mostrar à Comunidade o trabalho desenvolvido por estes alunos.

Palestras “Disciplina Positiva para Pais e Educadores”
A Educação das Crianças assume-se como um ponto prioritário quando falamos de
desenvolvimento social. São notórios os problemas atuais, tanto em casa como nas escolas, para
os quais devemos contribuir com soluções
adequadas, nomeadamente: a indisciplina, a
desmotivação, o bullying, a crise de valores, a
agressividade, a dependência de tecnologias…
O treino de habilidades parentais/escolares em
Disciplina Positiva conduz a uma melhoria da
realidade social pois ensina métodos de educar
não-punitivos e não-permissivos e transmite
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princípios e ferramentas para educar com dignidade e respeito. Oferece ferramentas práticas para
aprender competências de comunicação, resolução de problemas e conflitos, e muito mais.
A Fundação estabeleceu uma parceria com o projeto “Educar Lado a Lado”, de forma a oferecer a
cada um dos Agrupamentos Escolares da sua área de ação, uma Palestra de “Introdução à
Disciplina Positiva”. Os conteúdos a abordar focarão essencialmente: os princípios basilares da
Disciplina Positiva; atividades para reconhecer a importância da Intenção na Educação e
ferramentas de reposicionamento para pais/educadores; os novos desafios da parentalidade;
Neurociências; e, ferramentas práticas de Disciplina Positiva. Estas palestras serão desenvolvidas
em articulação direta com os Agrupamentos Escolares e terão lugar nas suas instalações, sendo
convidados à participação: pais, educadores, professores, terapeutas e a comunidade educativa em
geral.

Seminário “Demência - Desafios no Cuidar”
Entendendo-se a Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo,
pretende a Fundação continuar a desenvolver iniciativas ligadas a esta área.
Sabendo-se que a Demência se assume como uma das
grandes problemáticas da atualidade, pretende a
Fundação promover, no mês de maio, o Seminário
“Demência - Desafios no Cuidar”, no qual se
divulgarão estratégias de atuação aos cuidadores
formais e informais.
Este evento proporcionará um espaço de partilha e experiências práticas, com vista à reflexão em
torno de uma resposta mais integrada e atempada junto de pessoas com problemas de memória e
demência, bem como com os seus cuidadores. O programa incluirá a participação de conferencistas
nacionais com mérito reconhecido nesta área.

2º Encontro de Fundações das Caixas Agrícolas
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul apresentou, por ocasião do 1º Encontro de Fundações das
Caixas Agrícolas, a sua intenção em ser a anfitriã da segunda edição desta iniciativa de partilha de
boas práticas e experiências. Encontra-se esta proposta em fase de aprovação pelos restantes
participantes.
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Orçamento Anual
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3. Orçamento Anual
Tendo em consideração as atividades explanadas no presente documento e assumindo o
compromisso de uma gestão rigorosa e prudente dos donativos atribuídos à Fundação Caixa
Agrícola Costa Azul, apresenta-se o Orçamento para o ano de 2020:
Resultados transitados 2019 (informação a 31/12/19)

160.969,42 €

Donativo 2020 (Caixa da Costa Azul)

100.000,00 €

Rubrica
Ativos Tangíveis em Curso
Ativos Tangíveis
Água
Eletricidade

Valor
40.250,00 €
5.000,00 €
800,00 €
2.100,00 €

Comunicações

500,00 €

Seguros

830,00 €

Gastos com Pessoal
Quotizações

8.700,00 €
500,00 €

Bolsas de Estudo

10.000,00 €

Escola de Teatro

6.642,00 €

Programa Abem: Comparticipação de Medicamentos

2.000,00 €

Espaço Leitura

630,00 €

Seminário “Desafios – Cuidar na Demência”

1.000,00 €

Projeto “Disciplina Positiva para Pais e Educadores”

1.500,00 €

2º Encontro de Fundações das Caixas Agrícolas

5.000,00 €

Publicidade

3.000,00 €

Donativos

11.548,00 €
100.000,00 €
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Demonstração de
Resultados Previsional
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4. Demonstração de Resultados Previsional

62
6222
6241
6243
6262
6263
6268
63
68
6882
6883

Custos e Perdas
Fornecimentos e Serviços externos
Publicidade e propaganda
Eletricidade
Água
Comunicação
Seguros
Outros serviços
Gastos com Pessoal
Outros gastos
Donativos
Quotizações

31-12-2020 P
3.000,00
2.100,00
800,00
500,00
830,00
24.772,00
8.700,00
13.548,00
500,00
Total

59

Custos e Perdas
Outras variações nos fundos patrimoniais
5931 Subsídios

54.750,00
31-12-2020 P

Total

100.000,00
100.000,00

Resultado Líquido do Exercício

45.250,00

Santiago do Cacém, 27 de dezembro de 2019
O Conselho de Administração,

Jorge Nunes
Cátia Alexandra Pereira
José Maria Rodrigues
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