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1 Introdução 

A Direção em observância dos preceitos normativos legais, vem apresentar o RELATÓRIO E CONTAS, no 

qual presta informação aos Associados e a todos aqueles que possuem relações operacionais e institucionais 

com a Associação, os aspetos mais relevantes relacionados com a atividade desenvolvida, no exercício de 

2016. 

A APPACDM Aveiro no ano de 2016 mudou de Órgãos Sociais e de Direção. Quem chega de novo, numa 

primeira fase tem que fazer um esforço mais significativo em apreender toda a realidade envolvente. 

Assim, um ano se passou desde a tomada de posse da nova Direção, que não foi fácil pois tantas eram as 

necessidades e as mudanças necessárias. A Instituição, caminhava numa espiral negativa e necessitava de se 

esforçar por reforçar os laços entre todos os intervenientes com o objetivo de continuar a prestar serviços de 

qualidade a todos os que cá estão e melhorar o desempenho económico no sentido de assegurar o seu 

equilíbrio financeiro. 

Muitos dos nossos planos para 2016 foram atingidos, nomeadamente no que concerne à motivação dos 

colaboradores, iniciativas de angariação de fundos, controle de custos e sua inerente repercussão na 

capacidade de sustentação da Instituição. 

Esta mudança refletiu-se na mudança de atitudes perante inúmeros procedimentos. O 1º aspeto foi o pedido 

de Socorro efetuado à Segurança Social (efetuado pela nova equipe mas ainda no decorrer da fase final da 

direção anterior) para permitir pagar subsídios de férias em atraso aos funcionários já há 3 anos, pedido esse 

que obteve resposta parcial positiva e permitirá resolverdefinitivamente este problema em 2017. Entretanto 

tiveram de ser regularizadas as dívidas inerentes a esse atraso quer à segurança social (com acordo de 

regularização em prestações) quer no imediato à autoridade tributária.   

As atividades com os Utentes decorreram conforme previsto, porém o mau tempo em Março e Abril levou a 

que algumas atividades só se pudessem realizar bem mais tarde, em Julho. 

Durante o ano de 2016 vários factos importantes ocuparam grande parte do nosso tempo e disponibilidade. 

Elaboração e aprovação dos novos estatutos por exigência legal, elaboração de regulamentos de lares e CAO 

adequados à nova legislação. 

Por falta de jovens interessados a Formação Profissional não tem assumido um carácter permanente na 

Instituição mas constitui uma renovada aposta, iniciada em Outubro de 2016 e a continuar assim o potencial 

envolvente o permita. Assim foi efetuada e aceite a candidatura einiciado o projeto deFormação Profissional 

para Pessoas com Deficiência no contexto do POISE: Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. 

Outro acontecimento relevante em 2016 foram as Comemorações dos 30 Anos da APPACDM – Aveiro. 

Inúmeros eventos comemorativos foram organizados: Passeio Motard, Almoço Solidário, Espetáculo 

Solidário no anfiteatro da UA, dia Aberto à Comunidade, onde se procedeu ao descerramento de placa em 

Homenagem ao Fundador da APPACDM Aveiro, Eng. Dias dos Santos, abertura da Exposição “30 Anos da 

APPACDM – Aveiro (1986 – 2016)”, palestra sobre o tema da “Afetos e Sexualidade na Pessoa com 

Deficiência”. 

Os princípios que nortearam a Direção eleita tiveram sempre o sentido de não defraudarem quem nela 

delegou poderes para gerir os desígnios desta casa. 
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2 A Organização da APPACDM de Aveiro 

A APPACDM de Aveiro é uma IPSS, constituída por 3 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e 3 Lares 

Residenciais, um em Santiago, outro em São Bernardo, e outro na Costa do Valado. 

O CAO acompanhou este ano 60 utentes, e funcionou com 27 colaboradores distribuídos pelas seguintes 

categorias profissionais: Diretora Técnica, Psicólogas, Técnicos Superiores de Serviço Social, Técnica 

Superior de Educação Especial e Reabilitação Psicomotora, Fisioterapeuta, Técnica Superior de Animação 

Sócio-cultural; Monitores, Ajudantes de Ação Educativa, Escriturária, Despenseira, Cozinheiras, Motoristas e 

Auxiliares de Serviço Geral. 

Os Lares alojaram 38 utentes, 9 em Santiago, 10 em São Bernardo e 19 na Costa do Valado. Deram apoio aos 

Lares um total de 34 funcionários, sendo 14 a tempo parcial e 20 a tempo inteiro, incluindo: Diretor Técnico 

Lar, Encarregada de Lar, Psicólogo, Técnico Serviço Social, Fisioterapeuta, Ajudante Ação Direta, Animadora 

Sociocultural, Auxiliar de Serviços Gerais, Contabilista, Escriturário, Despenseira, e Cozinheira. 

A APPACDM, conta ainda com o apoio de TOC, Médico, enfermeira e Jurista que, em regime de avença, 

parcialmente afetos à resposta de Lar Residencial, CAO, e gestão da Instituição. 

 

 

 

 

 

Centro de Atividades Ocupacionais Lar de Santiago 

 

 

Lar de São Bernardo Lar de Costa do Valado 
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2.1 Órgãos Sociais 

No início do ano de 2016, em Janeiro, tomaram posse novos Órgãos Sociais e nova Direção da APPACDM, 

com a seguinte constituição: 

 

 

DIREÇÂO 

Presidente: Eng. José Pedro Fernandes 

Vice-Presidente: Enf. Fernando Cardoso 

Tesoureira: Dra Mª João Santos 

Secretaria: D. Maria José Cunha 

Vogal: Ed. Emília Figueiredo 

 

 

 

 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Eng. Vítor José Pedroso da Silva 

1º Secretário: Carlos Alberto Pereira Ferrão 

1º Secretário: Ed. Maria da Graça Santos Cardoso 

 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: António José da Rocha Dias 

Vogal: Hernâni Maria Avó Amaral 

Vogal: Silvestre Pinto Marques da Cunha 

 

 

A Direção tem reunido quinzenalmente para tomar conhecimento dos problemas que vão surgindo e 

deliberar soluções para os resolver, e planear novas estratégias para melhorar os serviços de apoio aos utentes. 

A 1ª medida que tomou foi efetuar um pedido de Socorro à Segurança Social para resolver o problema dos 

subsídios de férias em atraso e outras dívidas da instituição. 

A Assembleia Geral reuniu 2 vezes, a 31/3/2016 para apreciar o Balanço e Relatório de Contas de 2015, bem 

como o parecer do Conselho Fiscal, e em 30/11/2016 para aprovação do orçamento para 2017. 

O Conselho Fiscal reuniu Março para emitir Parecer do Balanço e Relatório de Contas de 2015. 

 

2.2 Centrode Atividades Ocupacional 

O Centro de Atividades Ocupacional ou CAO é, por definição, uma estrutura de apoio a pessoas com idade 

superior a 18 anos, portadores de deficiência severa ou profunda ou cujas capacidades não lhes permitem a 

integração profissional. Neste sentido, tem essencialmente fins terapêuticos e de bem-estar, com os quais se 

pretende assegurar condições de equilíbrio físico e psicológico. Sempre que possível são desenvolvidas tarefas 

simples, de carácter produtivo, apelidadas de Atividades Socialmente Úteis (ASU), eventualmente 

desenvolvidas no exterior da Associação. 

Tem como objectivos: 

a) Estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades remanescentes das pessoas com 

deficiência grave; 

b) Facilitar a sua integração social; 
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c) Facilitar, sempre que possível, o seu encaminhamento para programas de integração sócio-

profissional. 

De acordo com o nível etário, as competências e expectativas expressas, cada utente é encaminhado para uma 

ou mais áreas de atividades existentes no CAO, através das quais se procura promover a sua autonomia e 

bem-estar. Estas áreas são: 

• Atividades de Vida Diária ou AVD 
• Reciclagem de Papel 
• Lavores 
• Teares 
• Fisioterapia 
• Yoga 
• Auto-representação 
• Desenvolvimento Cognitivo 
• Estimulação da comunicação 
• Expressão Plástica 
• Música 
• Rancho 
• Teatro 
• Cerâmica 
• Reparação e Manutenção Equipamento 
• Atividades Socialmente Úteis – ASU 
• Atividades lúdicas, tais como passeios e visitas de estudo. 

 

2.3 Lares Residenciais 

O Lar Residencial é definido pela Segurança Social como uma Resposta social, desenvolvida em equipamento, 

destinada a alojar jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos temporária ou 

definitivamente de residir no seu meio familiar. 

 

2.4 Formação Profissional 

A Formação Profissional para Pessoas com Deficiência no contexto do POISE: Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego, na Medida 3.01 - Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade, cujo 

objetivo visa a promoção de ações que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de competências 

profissionais, tem em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade, 

orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de trabalho.  

A formação Profissional para Pessoas com Deficiência teve início no dia 10 de Outubro de 2016. O Curso 

aprovado em Percurso C é o de Assistente familiar e de Apoio à Comunidade. O grupo é composto por 10 

elementos, 2 masculinos e 8 femininos, com idades compreendidas entre os 20 e os 47 anos.  

Esta modalidade de Formação contempla um total de 2900h, 1700h em contexto de sala e 1200h em 

Formação Prática em Contexto de Trabalho. As sessões em sala foram divididas em: 

 Sessões Teóricas: 600h 

 Prática simulada: 1100h 

 Igualdade de Oportunidades (30horas),  

 TIC (50h)  

 Sensibilização Ambiental (18h). 
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3 Atividades nas Respostas Sociais 

3.1 Atividades do CAO 

3.1.1 Atividades de gestão e planeamento 

Procedeu-se à elaboração dos Planos Individuais (PI´s) dos Utentes durante o mês de Janeiro, com a 

definição de metas, objetivos e atividade para cada um, no ano de 2016. 

Realizou-se em 12 de Fevereiro a 1ª reunião geral de Colaboradores, do ano civil, que contou com a presença 

de 25 colaboradores. 

Em 15 de Julho, realizou-se a 2ª reunião geral de colaboradores, que contou com a presença de 21 pessoas. 

Em Abril foi entregue candidatura ao Instituto de Emprego e Formação, no âmbito do Cheque Formação, 

que previa a realização das ações: • Abordagem geral sobre a pessoa com deficiência e • Trabalho em equipa 

no contexto da prestação de cuidados pessoais e à comunidade. Os destinatários eram: 6 Monitores / 7 

Ajudantes Ação Educativa / 2 Auxiliares Serviços Gerais / 5 Técnicos. 

Em Julho e face à ausência de resposta à candidatura apresentada, em Abril, no âmbito do Cheque Formação, 

foi submetida nova candidatura ao IEFP, no âmbito do Programa Portugal 2020 – Formações Modelares 

para Ativos, designadamente: Abordagem geral sobre a pessoa com deficiência e Trabalho em equipa no 

contexto da prestação de cuidados pessoais e à comunidade. Os destinatários eram: 6 Monitores; 7 Ajudantes 

Ação Educativa; 2 Auxiliares Serviços Gerais; 5 Técnicos. 

Durante o mês de Dezembro, iniciou-se a avaliação Final dos PI´s -  Planos Individuais relativos ao ano de 

2016 e procedeu-se à elaboração dos novos  PI`s para 2017. 

 

3.1.2 Atividades com os Utentes 

1º Trimestre (Janeiro-Março) 

Um grupo de utentes Cantaram as Janeiras, dentro da Instituição. 

Realizou-se um Baile de Carnaval, a 5 de Fevereiro, com a presença de um grupo de alunos da Escola 

Profissional de Aveiro. 

No mês de Março, realizou-se com os utentes a atividade “Cuidar para disfrutar” durante a qual se 

construíram 3 bancos de exterior reciclando paletes. 

Houve um lanche convívio com utentes, familiares, colaboradores e Direção, a 21 de Março, e a plantação de 

3 árvores para comemorar o dia da Árvore. 

Ainda durante o mês de Março, e para assinalar o período de Páscoa, foi realizada a atividade de confeção de 

Folares, na qual participaram todos os utentes, tendo produzido um total de 10 folares. 
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Baile de Carnaval Bancos do exterior reciclando paletes 

 

 
 

Plantação de árvores no Dia da Árvore Confeção de Folares da Páscoa 

 

2º Trimestre (Abril-Junho) 

Devido ao mau tempo em Abril algumas atividades programadas foram adiadas para mais tarde. 

No dia 03 de Junho, realizou-se o Arraial convívio entre utentes, familiares, colaboradores e comunidade em 

geral, atividade que contou com o voluntariado de 81% de colaboradores de CAO e 7% de Colaboradores de 

Lar. Animaram a festa o grupo Folclore da APPACDM Aveiro o grupo de teatro representado por utentes 

com a ajuda de colaboradores, e ainda com a cantora convidada, a Fadista Ana Rita Arez. Foi angariado 

1312,30 €. 

Nos dias 9, 10 e 11 de Junho, com a participação de familiares e colaboradores, estivemos presentes na Feira 

Medieval - 500 anos Foral Manuelino, a convite da Junta Freguesia de Eixo-Eirol. Neste evento, que decorreu 

nas instalações da Escola Básica e Integrada de Eixo, vendeu-se sandes de leitão assado, espumante e sumos 

diversos. Angariou-se 1 915,30€. 

  

Barraca com comes e bebes e produtos 

elaborados por utentes no CAO 

Grupo folclore APPACDM Aveiro 
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Teatro representado por utentes Feira Medieval - 500 anos Foral Manuelino de Eixo 
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3º Trimestre (Julho-Setembro) 

De 4 a 15 de Julho todos os utentes beneficiaram de uma diversidade de atividades, quer nas instalações da 

APPACDM, quer no seu exterior. As mesmas foram definidas de acordo com as características dos 

destinatários, e algumas delas, foram sugeridas pelos próprios utentes. As atividades incluíram visitas ao Zoo 

da Maia, aos pontos turísticos da Cidade de Aveiro; manhãs de praia seguida de picnic, nos Parque Oudinot e 

Parque do Vieiro (Oiã), passeios ao Parque da Fonte Nova; ateliers de bricolage; sessões de sensibilização 

ambiental, segurança rodoviária, caça ao tesouro, Jogos tradicionais, visita às salinas etc. 

 
 

 

Passeio ao ZOO da Maia Atelier de Pintura 

 

 

Piscina do Vieiro Atividade Física na APPACDM 

 

4º Trimestre (Outubro-Dezembro) 

A 11 de Novembro organizou-se um Magusto, participaram todos os utentesde CAO, e os formandos da 

Formação Profissional. Foi convidado a estar presente o voluntário que ensaia o nosso rancho, Sr. Sizenando.  

Participação num Mercadinho Solidário de Natal nos Bombeiros Novos de Aveiro, no dia 8 de Dezembro. 

Festa de Natal realizada na tarde de dia 17 de Dezembro, na qual participaram cerca de 150 pessoas: 21 

famílias; 57 utentes, 24 colaboradores e 5 voluntários. 

 

Participação no Bazar Natal no Mercado Manuel Firmino, que decorreu de 15 a 18 de Dezembro, na qual 

colaboraram diretamente familiares e colaboradores (em regime de voluntariado). Este ano, o Bazar teve 

pouca adesão por parte do público, tendo sido angariado 332,34€. 
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Magusto Mercadinho de Natal nos Bombeiros Novos 

  

Festa de Natal Festa de Natal 

 

3.2 Atividades dos Lares 

3.2.1 Atividades de gestão e planeamento 

Ao longo do ano os Lares Residenciais da APPACDM desenvolveram as atividades de apoio previstas. 

Foram realizadas 2 reuniões gerais com as colaboradoras, por cada Lar.  

No âmbito desta resposta foi efetuada uma visita à APPACDM de Albergaria-a-Velha em 8 de Junho, da 

parte de tarde. A mesma permitiu conhecer o “Lar Renascer”, construído de raiz pela referida Instituição. 

Durante a visita foi possível apreender algumas dinâmicas de funcionamento da Instituição em geral e na 

resposta de Lar em particular. Nesta resposta foram abordadas algumas questões como quadro de pessoal, 

lotação do estabelecimento, horários, férias e substituição de colaboradoras de férias e eventos realizados. 

Durante o período de 01 a 28 de Agosto (em que o CAO esteve encerrado) os três lares funcionaram 

autonomamente, ao contrário dos anos anteriores, em que os Lares de Santiago e São Bernardo fechavam 

alternadamente. Esta situação permitiu manter a capacidade prevista nos acordos, evitando situações de 

sobrelotação, potencialmente penalizadoras para a Instituição. Em termos de avaliação do período indicado 

foi reconhecido que os objetivos foram atingidos, graças à boa cooperação e colaboração dos colaboradores. 

No entanto, devido, sobretudo, ao facto de termos de assegurar o funcionamento dos três Lares e à baixa, de 

última hora, de uma colaboradora o pessoal revelou-se escasso para o desenvolvimento pleno de todas as 

atividades planeadas. 
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3.2.2 Atividades com os Utentes 

Em termos de atividades foi proporcionado aos utentes diversas saídas e passeios diários. Visitaram o Parque 

Oudinot, o Parque da Cidade, Águeda, Parque do Carreiro Velho, Parque do Vieiro (Oiã), Canal de S. Roque, 

Cais Fonte Nova, e Forum. Foram ainda à praia, à piscina de Oliveirinha e ao cinema. 

 

 

Parque Oudinot Praia 

  

Canal de São Roque, Aveiro Águeda 

 

 

3.3 Formação Profissional 

A formação Profissional para Pessoas com Deficiência teve início no dia 10 de Outubro de 2016. O Curso 

aprovado em Percurso C é o de Assistente familiar e de Apoio à Comunidade. O grupo é composto por 10 

elementos, 2 masculinos e 8 femininos, com idades compreendidas entre os 20 e os 47 anos.  

Esta modalidade de Formação contempla um total de 2900h, 1700h em contexto de sala e 1200h em 

Formação Prática em Contexto de Trabalho. As sessões em sala foram divididas em: 

 Sessões Teóricas: 600h 

 Prática simulada: 1100h 

 Igualdade de Oportunidades (30horas),  

 TIC (50h)  

 Sensibilização Ambiental (18h), 

No final de Dezembro de 2016 concretizámos: 

 Sessões teóricas = 203 
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 Sessões prática simulada = 127. 

 Igualdade de Oportunidades: 30h 

 TIC (50h) 

 Sensibilização Ambiental:12h 

 

Os módulos ministrados até ao momento foram: 

 Educação para a Cidadania: 75h 

 Instituições de apoio familiar e à comunidade: 50h 

 Tecnologias de Informação e Comunicação: 50h 

 Cuidados Humanos Básicos - Higiene e Apresentação Pessoal: 100h 

 Cuidados Humanos Básicos - Alimentação e Mobilidade: 100h 

 Comunicação interpessoal e comunicação assertiva: 50h 

 

 

 

 

 

Ao longo deste tempo a confiança, o sentido de competência e a satisfação por saber e fazer mais e melhor 

por parte deste grupo tem vindo a evoluir positivamente, o que em muito honra toda a equipa envolvida 

neste processo, bem como as famílias destes jovens, que diariamente procuram que a eficiência se 

sobreponha às dificuldades e desafios que o dia-a-dia lhes colocam.  
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4 Comemorações dos 30 Anos da APPACDM Aveiro 

No âmbito das Comemorações dos 30 ANOS da instituição, a 9 de Outubro organizou-se um Passeio 

Motard e um Almoço Solidário onde participaram 127 pessoas entre motociclistas e amigos da APPACDM, 

que almoçaram no Restaurante João Capela. Angariou-se 890 €. 

Ainda a 11 de Novembro realizou-se um Espetáculo Solidário, com a participação do Coro Juvenil “Novas 

Vozes” e a Orquestra da Sociedade Musical de Santa Cecília, com as vozes de Inês Margaça e Ana Rita Arez, 

e ainda da TUA, Tuna Masculina da Universidade de Aveiro. Angariou-se 2.102 €. 

A 18 de Novembro na continuação das Comemorações dos 30 ANOS da APPACDM Aveiro houve um 

convite à comunidade em geral para visitar o CAO, descerramento de uma Placa em Homenagem ao Eng. 

Dias dos Santos, a abertura da Exposição “30 ANOS DA APPACDM AVEIRO (1986-2016)”, apresentação 

da instituição, e um Seminário “Afetos e Sexualidade na Pessoa com Deficiência” proferido pela Dra Ema 

Conde, no qual estiveram presentes diversos colaboradores e familiares dos utentes. 

 

 

 

Passeio Motard – Saída da APPACDM Almoço Solidário no Restaurante João Capela 

  

Espetáculo Solidário – Inês Margaça Espetáculo Solidário – TUNA UA 
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Descerramento da Placa de Homenagem ao Eng. 

Dias dos Santos, Fundador da APPACDM Aveiro 

Exposição “30 ANOS DA APPACDM 

AVEIRO (1986-2016)” 

 

 

  



 

 

 

   .   
 
 

    

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Aveiro 
 

Rua Padre Luís Pereira, nº1  

Azurva – Aveiro 

3800-737 Eixo 

 234 920110      

  234 933807 

 

geral@appacdmaveiro.com 
http://www.appacdmaveiro.com 
 

    

Pág. 16 

5 Relatório de Gestão 

5.1 Evolução da atividade da Associação e análise económico-financeira 

A APPACDM de Aveiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que se encontra em 

funcionamento desde 1986. É uma associação sem fins lucrativos, de solidariedade social e da iniciativa de 

particulares que tem por missão contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência ou doença 

mental geradoras de incapacidade. 

No ano de 2016 o foco foi o equilíbrio financeiro recorrendo a um controle apertado de custos, iniciativas de 

angariação de fundos, e sua inerente repercussão na capacidade de sustentação da Instituição. 

No que se refere aos custos tiveram de ser regularizadas as dívidas inerentes ao atraso no pagamento dos 

subsídios de férias dos funcionários já há 3 anosquer à segurança social (com acordo de regularização em 

prestações) quer no imediato à autoridade tributária. 

Foram renegociados todos os contratos de fornecimento à instituição e adotou-se uma prática constante de 

procura da melhor relação de qualidade / custo, tendo sempre em vista um fornecimento adequado às 

necessidades. 

Em geral os custos foram reduzidos com exceção dos custos de pessoal. Estes por si só constituem um custo 

muito rígido à descida tiveram fatores adicionais relativos ao funcionamento entre os quais se incluem: 

 Pagamento de horas extraordinárias conforme à lei; 

 Indemnizações relativas a saídas de funcionários; 

 Manutenção da abertura dos três lares em Agosto; 

 Inrodução da Formação Profissional. 

No que se refere aos proveitos o sucesso no seu incremento foi relativo apesar de todos os esforços. Teremos 

de conseguir a adesão de empresas patrocinadoras para o que se torna importante a obtenção de 

conhecimentos internos para podermos lá entrar. 

No fundamental foi conseguida a reversão da situação de desequilíbrio financeiro que ameaçava a própria 

sobrevivência da instituição. É óbvio que a situação não passou a ser risonha mas apenas controlada. Temos 

plena consciência de que são muitos urgentes, os avultados financiamentos necessários para obras de 

adequação das infraestruturas, sem as quais a instituição pode perder o apoio da Segurança Social. 

Importa ainda salientar o facto de que foi proposta uma candidatura de formação no âmbito do POISE, que 

foi aceite e iniciada em Outubro de 2016. 
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Os Proveitos apresentaram a seguinte evolução: 

 Rubricas     
EXERCÍCIO 

DO ANO 
  

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
  % 

        
Prestações de serviços 176.802,47 € 

 
184.329,11 € 

 
-4,08% 

Subsídios à exploração 851.964,51 € 
 

827.832,67 € 
 

2,92% 

Outros proveitos e ganhos operacionais 51.445,68 € 
 

46.996,82 € 
 

9,47% 

  
Total 1.080.212,66 € 

 
1.059.158,60 € 

 
1,99% 

Proveitos e ganhos financeiros 4,17 € 
 

0,04 € 
  

                

 

TOTAL DOS PROVEITOS 1.080.216,83 € 
 

1.059.158,64 € 
 

1,99% 

 

Nos Custos, verificou-se a evolução apresentada no quadro seguinte: 

 Rubricas     
EXERCÍCIO 

DO ANO 
  

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
  % 

        
CMVMC 

  

62.157,78 € 
 

71.358,29 € 
 

-12,89% 

Fornecimentos e serviços externos 112.234,89 € 
 

171.392,44 € 
 

-34,52% 

Custos com o pessoal 

 

813.697,61 € 
 

775.951,80 € 
 

4,86% 

Imparidade de dívidas a receber 4.883,83 € 
 

0,00 € 
  

Outros gastos 

 

16.303,58 € 
 

38.439,66 € 
 

-57,59% 

Depreciações e amortizações 47.514,49 € 
 

53.201,43 € 
 

-10,69% 

  
Total 1.056.792,48 € 

 
1.110.343,63 € 

 
-4,82% 

Juros e gastos suportados 19.846,22 € 
 

26.250,36 € 
 

-24,40% 

Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 € 
 

0,00 € 
  

                

        

 
TOTAL DOS CUSTOS 1.076.638,70 € 

 
1.136.593,98 € 

 
-5,27% 
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Os Resultados apresentaram a seguinte evolução: 

 Rubricas     
EXERCÍCIO 

DO ANO 
  

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
  % 

        
Resultados antes de impostos 3.578,13 € 

 
-77.435,34 € 

 
-104,62% 

Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 € 
 

0,00 € 
  

                

        
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 3.578,13 € 

 
-77.435,34 € 

 
-104,62% 

 

A Situação Líquida da sociedade é a que resulta dos capitais próprios, conforme o quadro que se segue: 

 

 Rubricas     
EXERCÍCIO 

DO ANO 
  

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
  % 

        
Capital - Fundos 131.382,53 € 

 
131.382,53 € 

 
0,00% 

Resultados transitados 339.559,86 € 
 

307.866,63 € 
 

10,29% 

Subsídios 705.058,65 € 
 

718.658,14 € 
 

-1,89% 

Doações 60.140,00 € 
 

60.140,00 € 
 

0,00% 

Resultado líquido do exercício 3.578,13 € 
 

-77.435,34 € 
 

-104,62% 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1.239.719,17 € 
 

1.140.611,96 € 
 

8,69% 

 

 

No quadro seguinte, apresentamos os Resultados Operacionais, Financeiros, Correntes, antes de 

impostos, o imposto sobre o rendimento e os Resultados Líquidos: 

 

Rubricas     
EXERCÍCIO 

DO ANO 
  

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
  % 

        
Resultados operacionais 3.578,13 € 

 
-77.435,34 € 

 
-104,62% 

Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 € 
 

0,00 € 
 

0,00% 

Resultado líquido do exercício 3.578,13 € 
 

-77.435,34 € 
 

-104,62% 

 

Assim, e face aos dados expostos, o que convirá sobretudo realçar é que a instituiçãotem as condições 

necessárias para conseguir atingir uma sustentabilidade das suas atividades, no médio e longo prazo. 
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Finalmente, realce-se o facto de que a instituição continua a fazer um significativo esforço em concretizar 

novos meios de angariação de fundos mantendo os custos controlados e uma aposta no desenvolvimento da 

qualidade dos serviços prestados. 

 

5.2 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 

Para além do pagamento dos subsídios em atraso aos colaboradores sem implicações nas contas de 2016, não 

ocorreram acontecimentos subsequentes à data de termo de exercício que impliquem ajustamentos e/ou, 

divulgação nas contas do exercício. 

 

5.3 Evolução previsível da atividade 

A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2017, perspetiva a manutenção da situação 

verificada no exercício, ora objeto de análise. 

 

5.4 Dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social 

À data de final de exercício, a Associação tem em mora dívidas à Segurança Social, no montante de vinte e 

três mil, oitocentos e vinte e oito euros e trinta e nove cêntimos, objeto de plano de pagamento em 

prestações, que se encontra a ser cumprido.  

A Associação não se encontra em mora por quaisquer dívidas à Administração Fiscal. 

 

5.5 Proposta de Aplicação de Resultados 

A Direção propõe que o resultado do exercício, no valor de três mil, quinhentos e setenta e oito euros e treze 

cêntimos, seja transferido para resultados transitados. 
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6 Contas do Exercício de 2016 

O ficheiro com o conjunto de peças contabilísticas que consubstanciam as contas do exercício de 2016 

encontra-se aqui. 

 

 

 

http://files.appacdmaveiro.com/200002461-37d8538d28/contas%20exerc%C3%ADcio%202016.pdf

