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CIDSENIOR 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2020 

 

Não pretendemos dourar o trabalho realizado no decurso do Ano 

2020.Tínhamos um Programa de Atividade completo que se augurava 

promissor. E ainda por cima não podíamos ter começado melhor. Embora a 

individualidade contactada para encetar o programa anual das 

“Conferências do Chiado” se tenha a certa altura revelado indisponível no 

mês de Janeiro por excesso de trabalho, mas não afastando a hipótese de dar 

a sua colaboração noutra ocasião, o segundo Conferencista, programado 

para Fevereiro, aceitou antecipar a sua Conferência para o fim de Janeiro e o 

problema resolveu-se por si. 

E resolveu-se tanto melhor que a Conferência em causa foi de grande valor. 

Coube-nos o privilégio de ouvir e dialogar com o Professor Doutor Luís 

Valente de Oliveira, que ao longo do tempo foi desempenhando funções na 

Administração Pública e em sucessivos Governos, não falando já do seu 

brilhante currículo universitário e na administração privada. Acresce que o 

Professor Valente de Oliveira tem levado a cabo, sobretudo na Região Norte 

do País, um projeto ambicioso de animação cultural que tem alguns ( muitos 

) pontos de contacto com a experiência que temos desenvolvido no 

CIDSENIOR.  

O tema foi “Portugal como Problema. Que soluções?” e suscitou o maior 

interesse e vontade de participação do auditório do Salão Nobre do Teatro 

da Trindade, que poderá ser melhor avaliado quando sair o Livro do 3º Ciclo 

das Conferências do Chiado, o que está para breve se pudermos, entretanto, 

resolver os problemas ligados à sua distribuição. 

Em Março caiu-nos a pandemia em cima, do CIDSENIOR, do País e do Mundo. 

A evolução aparentemente favorável que a doença teve até ao Verão 

fortaleceu-nos a esperança de que, se adiássemos até à retoma no mês de 

Outubro, poderíamos manter aproximadamente o Programa já delineado, 

embora com parcial deslizamento para o ano 2021. Entendíamos preferível 

dar continuidade ao nosso trabalho no modo presencial, por falta de 

experiência no modo videoconferência de muitos de nós e, admitíamos, de 

alguns dos nossos sócios e bons amigos.  

Simplesmente, quando esperávamos que o pior estivesse passado chegou a 

segunda vaga da pandemia, bastante pior que a primeira e, já no princípio de 

2021, a terceira vaga, que se revelou a pior de todas. 
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Admitimos que não era possível nem aceitável esperar mais, e 

designadamente que o processo de vacinação generalizado e a obtenção da 

imunidade de grupo afastasse as nuvens negras que obstavam à 

continuidade dos nossos trabalhos no modo presencial. De modo que, 

seguindo muitos exemplos de instituições que, à falta de melhor, também 

abraçaram o modo de videoconferência, resolvemos retomar o nosso 

Programa para 2020 com um enriquecimento substancial na área dos 

“Debates da Hora”. E se foi possível organizar tão rapidamente o valioso 

Programa que apresentamos no capítulo das Actividades previstas para 

2021 do CIDSENIOR- destacamos que entre Janeiro e Março já apresentámos 

duas “Conferências do Chiado” e três “Debates da Hora”- é porque o essencial 

da concepção e dos contactos de há muito estavam feitos e todos os nossos 

ilustres convidados têm, sem excepção, honrado os seus compromissos de 

aceitação que em tempo nos tinham garantido. 

De qualquer forma, se e quando for possível, sem risco, retornar ao modo 

presencial, é natural que a ele regressaremos. 
 

 

 

RELATÓRIO DE CONTAS   

 

 

As condições de organização administrativa do Movimento levaram a 

Direcção a manter a apresentação das Contas em Regime de Caixa, em 

conformidade com o disposto no art.°10° do Decreto-Lei n°36-A/2011, de 9 

de Março, as quais constam do anexo Mapa de Pagamentos e Recebimentos. 

Não se incluem o Mapa de Direitos e Compromissos Futuros, dada a sua 

inexistência, nem o Mapa de Património Fixo porque os bens do CIDSENIOR 

continuam a ser inteiramente líquidos.  

O montante das receitas do exercício de 2020 é de 2557,00 euros e o das 

despesas do exercício é do montante de 1565,49 euros. Os fundos 

disponíveis estão representados num depósito bancário de 4667,11 euros.  
 

Que o significativo montante dos fundos disponíveis não seja motivo de 

surpresa e de auto-congratulação. Ele é facilmente explicado através do 

subsídio que a benemérita Fundação Calouste Gulbenkian atribuiu ao 

CIDSENIOR, apoio esse que justifica o nosso agradecimento mais sincero, e 
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também pelo facto de ter escorregado para o ano de 2021 o encargo, previsto 

para ser suportado em 2020, com a próxima produção e distribuição do 

nosso 4º Livro, o que corresponde ao 3ºCiclo das “Conferências do Chiado”. 

 

 

 

 

10 de Maio de 2021  

 

A Direcção do CIDSENIOR 
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MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS: Anos de 2020 e 2019 
(em euros) 

 

Recebimentos Ano 
2020 

Ano 
2019 

Pagamentos Ano 
2020 

Ano 
2019 

1. Da Actividade:   1.De funcionamento:  

Joias e Quotas 207,00 953,00 Representação e 
Deslocações 

 60,27 

Subsídios 2350.00 2350,00 Comunicações   9,50 

Donativos  0,40 Material de Escritório 239,98 31,97 

2. Recebimentos 
Comerciais : 

                 Despesas específicas 
das actividades 

 5 569,90 

Livros  616,42 Outros 1325,51 308,38 

Total de 
Recebimentos 

2557,00 3919,82 Total dos Pagamentos 1565,49 5 980,02 

 

Saldo do período anterior.………………………………………………………………….3 675,60 

Recebimentos………………………………………………………………………………..2 557,00 

Pagamentos………………………………………………………………………………….1 565,49 

Saldo para o período seguinte……………………………………………………………..4 667,11 
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A Direcção do CIDSENIOR 


