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RELATÓRIO e CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias em vigor subtemos 

à vossa apreciação o Relatório e Contas do Exercício de 2018   

 

Introdução  

No ano de 2018 terminaram as obras no espaço destinado ao novo CAO 

com uma pequena cerimónia inaugural no dia 18 de Abril onde estiveram 

presentes a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, representantes 

do corpo de Polícia, dos Bombeiros, da Gebalis, da Santa Casa da 

Misericórdia, da Caixa Geral de Depósitos e os Arquitectos e Engenheiros 

do projecto. 

Em Maio obtivemos o parecer favorável da Segurança Social e da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e em Junho concorremos ao 

concurso público PROCOOP com vista à celebração de acordo com a 

Segurança Social para o novo CAO - Colabor, estando a aguardar resposta 

cuja demora nos preocupa face aos compromissos financeiros que 

assumimos para realizar as obras de adaptação do espaço às exigências 

legais. 
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Como sempre, chamamos a atenção para o Relatório Técnico em anexo 

onde pormenorizadamente se descrevem as actividades do nosso CAO, 

bem como para as Contas também em anexo. Espelham várias iniciativas 

de angariar mais fundos financeiros, as parcerias criadas que nos 

permitem criar mais valor para a Cooperativa Labor e para fazer face ao 

crescimento necessário para assumir uma nova resposta social o Colabor e 

também para a forma como decorreram as actividades do CAO Labor que 

respondem tão bem ás necessidades dos nossos utentes e responsáveis. 

 

Salientamos que independentemente de outras reuniões ou encontros 

que se tornaram necessários, todas as quartas feiras os membros dos 

orgãos sociais da LABOR e a Ditrectora Técnica se reuniram para apreciar 

o desenvolvimento das actividades, resolver problemas, tomar decisões, 

apoiar e programar iniciativas que visam o desenvolvimento da 

Cooperativa Labor e o bom funcionamento do Centro de Actividades 

ocupacionais. Estas reuniões são trabalhosas mas nelas se discutem 

frontalmente todas as questões e se habilita a Direcção a tomar decisões. 

 

Não conseguimos angariar fundos como desejavamos mas obtivemos 

apoios em material muito significativos da ENTREAJUDA, do PREÇO CERTO 

(Fremantel) e da BUS (Bens de Utilidade Social).  

Ao longo do ano estabelecemos algumas parcerias que muito nos 

ajudaram, tanto no desenvolvimento do actual CAO como preparando o 

próximo CAO. 
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Temos também o gosto de salientar que no ano de 2018 entraram para a 

nossa Cooperativa novos sócios que esperamos, como lhes dissemos, que 

se tornem uns colaboradores activos como devem e como precisamos.        

Contamos sempre com o apoio da Fundação AGA KHAN gestora do Centro 

Infantil de Olivais Sul. 

  

CAO - Centro de Actividades Ocupacionais                                     

O actual CAO tem funcionado com a qualidade desejada como pode ver-se 

pela descrição pormenorizada feita no Relatório Técnico. Tem-se 

pretendido proporcionar aos nossos utentes vivências diversificadas que 

os tornem cidadãos iguais aos outros – hábitos correctos na vida diária 

(higiene, alimentação, vestuário, etc) actividades oficinais, desportivas 

culturais e de lazer, sempre com a preocupação de os tornar autónomos, 

interessados e responsáveis. 

A nossa Diretora técnica tem sido incansável e tem conseguido não 

perturbar o actual CAO com as tarefas exigidas pelo novo CAO. 

Os trabalhos executados na oficina tornaram possível efectuar vendas 

com sucesso pois são trabalhos bem feitos, úteis e bonitos e de cujo lucro 

se podem dar as compensações monetárias aos “utentes-trabalhadores” 

da oficina. Além disso houve também encomendas de clientes quer para 

encadernação e restauro de livros quer para a feitura de objectos a gosto. 

 Gostavamos também de evidenciar a diversidade de Actividades 

Sócioculturais, como se poderá ver no quadro apresentado no Relatório 

Técnico, bem como nas Actividades de Desenvolvimento Pessoal e Social 
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os programas “Desenvolvimento em Novas Tecnologias”, “Corpo com 

Ritmo”, “Alimentação Saudável” “O Porquê das Coisas” e “Saúde” (ver os 

objectivos de cada uma no Relatório Técnico) em que os utentes do CAO 

participaram o que lhes facilita e promove uma integração adequada  e 

que espelha o empenho de todos os técnicos envolvidos no CAO. 

De salientar ainda o apoio da CML ao desporto que foi muito significativo. 

Continuamos contentes porque os utentes do CAO são felizes, mas nunca 

estamos satisfeitos porque achamos que podemos fazer mais e melhor. 

 

COLABOR - futuro Centro de Actividades Ocupacionais 

As características do futuro CAO- COLABOR estão sobejamente descritas 

no Relatório Técnico. É, como aí se refere, uma resposta de certa forma 

inovadora que aposta na arte dramática e no trabalho inclusivo aspectos 

que poderão potenciar desenvolvimento e integração diferenciados 

interessantes e ter impacto inesperado na população em geral. 

     

CONTAS 

Junto apresentamos o Relatório de Contas detalhado que apresenta um 

resultado liquido positivo de 13.458,02€ (treze mil quatrocentos e 

cinquenta e oito euros e dois cêntimos) que resultou superior ao ano de 

2017.  Consideramos estar a desenvolver positivamente o crescimento da 

Cooperativa Labor e uma mais eficaz resposta á nossa missão. 
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Anexos: Relatório Técnico 

               Relatório de Contas 

        

Em 9 de Março de 2018   

 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secrtetário 

Tesoureiro  

Vogal 

 

 

 

 

 

 

   

  


