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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 Instituição, dos aspetos mais relevantes relacionados com 
a atividade desenvolvida no exercício de 2020. 
 
 
Este ano de 2020 vivemos momentos difíceis devido à Pandemia que atravessamos, com 
períodos de confinamento prolongados, em que foi obrigatório limitar as atividades do CAO e 
limitar as deslocações dos utentes dos Lares. Devido ao dever de afastamento entre pessoas 
e obrigatoriedade do uso de máscara, uso de gel desinfetante todas as rotinas diárias da 
instituição tiveram que ser adaptadas à nova realidade. 
 
Infelizmente também devido à Pandemia este ano não conseguimos realizar nenhuma das 
atividades previstas de divulgação da nossa instituição à comunidade. 
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2 A Organização da APPACDM de Aveiro 

A APPACDM de Aveiro é uma IPSS, com as seguintes valências: um Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO) e três Lares Residenciais localizadas em Santiago, São Bernardo e 
Costa do Valado. 
O CAO acompanhou 60 utentes, 38 dos quais em regime de internato (9 em Santiago, 9 em 
São Bernardo e 20 na Costa do Valado) e os restantes 22 externos, com um quadro de pessoal 
composto em média por 59 funcionários, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 
Diretores, Psicólogas, Técnicos Superiores de Serviço Social, Técnica Superior de Educação 
Especial e Reabilitação Psicomotora, Fisioterapeuta, Técnica Superior de Animação 
Sociocultural, Monitores, Ajudantes de Ação Educativa, Escriturária, Despenseira, 
Cozinheiras, Motoristas, Ajudantes de Ação Direta, Animador Sociocultural e Auxiliares de 
Serviço Geral. Para além destes colaboradores, contamos ainda com a colaboração de 5 
voluntários para as atividades de Rancho e Música. 
A Instituição, conta ainda com o apoio de TOC, Médico, Enfermeira e Jurista que, em regime 
de avença, se encontram afetos às respostas de Lar Residencial e CAO. 
 
 
 
 

  
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) Lar Residencial de Santiago 

 

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

Os Órgãos Sociais foram constituídos pelos seguintes elementos: 
 
DIREÇÂO 
Presidente: Eng. José Pedro Fernandes 
Vice-Presidente: Enf. Fernando Cardoso 
Tesoureira: D. Maria José Carvalho 
Secretaria: Profª Maria João Santos 
Vogal: Ed. Maria Emília Rebelo Figueira 
 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente: Dra. Maria da Graça Santos 
Bandola Cardoso 
Vice-Presidente: Dr. Carlos Alberto Almeida 
Ventura 
Secretário: Sr. Óscar Salvador dos Santos Ferreira 
 
CONSELHO FISCAL 
Presidente: Prof. José António dos Santos Rua 
Vogal: Dra. Lília Maria Melo Rosmaninho 
Vogal: Sr. Silvestre Pinto Marques da Cunha 
 
A Direção reuniu sempre que necessário, em regra mensalmente, para tomar conhecimento 
dos problemas que vão surgindo, deliberar soluções para os resolver e planear novas 
estratégias para melhorar os serviços de apoio aos utentes. 
A Assembleia Geral reuniu uma vez, em junho para apreciar o Balanço, Relatório e Contas de 
2020 e Parecer do Conselho Fiscal. A segunda convocatória prevista para outubro, foi adiada 
ainda sem data a realizar, devido à Pandemia. Nesta reunião estava prevista a apreciação e 
votação do orçamento, do programa de ação para 2021 
O Conselho Fiscal reuniu em 11 de Junho para emitir Parecer sobre o Balanço e Relatório de 
Contas de 2020 e Parecer sobre o Programa de ação e Orçamento de 2021. 
 

 

2.2 Centro de 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), podendo ser desenvolvidas 
tanto no exterior como na própria Associação.  
Tem como objetivos:  
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, 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.  

 

• Atividades de Vida Diária ou AVD  
• Reciclagem de Papel  
• Lavores  
• Teares  
• Fisioterapia e Hidroterapia 
• Terapia Ocupacional 
• Meditação 
• Snoezelen 
• Auto-representação  
• Desenvolvimento Cognitivo  
• Estimulação da comunicação  
 

• Atividade Física Adaptada 
• Natação 
• Expressão Plástica  
• Música  
• Rancho  
• Teatro  
• Cerâmica  
• Reparação e Manutenção Equipamento  
• Atividades Socialmente Úteis – ASU  
• Atividades lúdicas, tais como passeios e 
visitas de estudo.  
• Hipoterapia e Equitação Terapêutica 

 
 

2.3 Lares Residenciais  

O Lar Residencial é definido pela entidade da Tutela, 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 visa a qualificação e integração socioprofissional das pessoas com 
deficiências ou incapacidades e é desenvolvida no âmbito do “POISE – Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego, na Medida 3.01 - Qualificação de pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade”. 
 
Tem como objetivo a promoção de ações, que possibilitem a aquisição e o desenvolvimento de competências 
profissionais, potenciando a empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade e auxiliando a 
integração das mesmas no mercado de trabalho. 
 
Durante o ano de 2020, decorreram duas ações: 

• Curso 1: Ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000161 

• Curso 2: ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000311 
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3 Atividades nas Respostas Sociais  

3.1 Atividades do CAO  

3.1.1 Atividades de gestão e planeamento 

No âmbito das Medidas do IEFP, de 15 de janeiro a 14 de outubro, decorreu um Estágio 
Profissional para a categoria de Terapeuta Ocupacional. Após a sua conclusão, a Instituição 
celebrou com a ex-estagiária um contrato de trabalho sem termo e, nesta sequência, em 19 de 
novembro apresentou candidatura ao Prémio ATIVAR PT, através da qual se candidata à 
atribuição de um prémio monetário, pelo facto de ter integrado nos seus quadros esta técnica.    
  
A 07 de Fevereiro, foi realizada a 1ª Reunião Geral CAO que contou com a presença de 22 
colaboradores e 2 elemento da Direcção teve como Ordem de Trabalhos: 
 

• Apresentação Plano de Actividades CAO 2020 

• Plano Formação Colaboradores 

• Férias Colaboradores 

• Eventos Institucionais 

• Avaliação Funcionamento CAO 2019 

• Funcionamento CAO 2020 

• Outros Assuntos  

 
Em resultado da pandemia COVID19, em março é Decretado o primeiro Estado de Emergência, 
situação que se mantive ao longo de todo o ano de 2020, pelo que não foi possível a realização 
das diversas atividades constantes do Plano de Atividades, nomeadamente: 
 

• Duas Ações de Formação Contínua: Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho – conceitos básicos - os destinatários eram 24 colaboradores de CAO e 

estavam agendadas os dias 23, 24, 25, 26 e 27 de março e 30, 31 de março, 01, 02 e 03 

de Abril, respetivamente; 

• 2ª Reunião Geral Colaboradores CAO, agendada para 03 de julho 

• Verbenas ou Feira Medieval – prevista para junho  

• Passeio Motard - prevista para maio / junho 

• Arraial Convívio – agendada para 28 junho 

• Almoço Solidário - prevista para outubro 

• Ações de Formação Contínua: Gestão de stress e gestão de conflito - prevista para 

outubro 

• Espetáculo Musical – agendado para 20 novembro 

• Encontro de Entidades - prevista para 03 dezembro 

• Bazar natal - prevista para dezembro 

• Festa de Natal– agendada para 12 dezembro 
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Em Novembro e a pedido da empresa Oliveira e Irmão, os utentes elaboraram um conjunto de 
desenhos, dos quais foi selecionado um, para ser o rosto de seu Postal de Natal.  Foram 
produzidos 350 postais, pelos quais recebemos um donativo de 350€ 
 

 
No início de dezembro, A convite da DCTR (Associação Cultural que se dedica ao ensino da 
dança, sediada em Aveiro), a APPACDM de Aveiro, a Habilitar e a CERCIAV, integraram uma 
candidatura a um projeto, intitulado Dança Inclusiva. Caso seja aprovado, um grupo de 7 utentes 
da APPACDM irá ter semanalmente aulas de dança, no espaço da DCTR (Rua Aviação Naval, 
nº 47 | 3810-056 Aveiro, atividade através da qual se pretende desenvolver a criatividade, a 
comunicação, a consciência corporal e a autonomia. Este projeto terá a duração de 3 meses, 
estando o seu início dependente quer da aprovação quer da evolução da pandemia.   
 
Em dezembro foram vendidos 15 Cabazes de Natal, cada um contendo 1 garrafa de azeite + 1 
garrafa de vinagre + 1 fraco de doce + 1 pacote de biscoitos + 1 pacote de bombons, pelo valor 
de 15€/cada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 22 de Dezembro foi submetida Candidatura ao INR 2021, intitulada WC Acessível e que teve 
como objetivo a realização das obras de adaptação dos Wc´s do edifício 2 (Teares e Cerâmica), 
tornando-os acessíveis 
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3.1.2 Atividades com os Utentes 

1º Trimestre (janeiro-março) 
 
No dia 27 de janeiro, recebemos uma aluna do 2º ano do Curso de Profissional de Animador 
Sociocultural, da Escola Profissional de Aveiro que vem realizar o seu Estágio Curricular, tendo 
sido integrada nas áreas de Lavores, Teatro e Ocupação de tempos livres. Nestas áreas, apoiou 
os colaboradores responsáveis pela dinamização das diversas atividades aí decorrentes. Este 
estágio estava previsto terminar a 15 de maio. 
 
Ateliers Criativos E Inclusivos - No âmbito da parceria estabelecida com os Serviços 
Educativos do Museu Aveiro/Santa Joana, a instituição tinha planeado a dinamização de um 
conjunto de 4 Ateliers, sob diversas temáticas e dirigidos a públicos distinto, que iriam decorrer 
ao longo do ano de 2020.  
Destes, apenas o 1º Atelier: Retrato e a Máscara, foi realizado, nos dias 18, 91 e 20 de fevereiro. 
Contou com a participação de 8 utentes da Instituição e com 5 alunas da Professora Cacilda 
Marado, da Academia de Saberes de Aveiro.  
Desta iniciativa, foi realizado o filme "Entre o Museu ...Rostos", por António Costa Valente Osório 
e Dr.ª. Maria da Luz Nolasco, que foi posteriormente apresentado a concurso da Associação 
Portuguesa de Museologia – APOM, tendo em 04 de dezembro recebido o prémio na 
modalidade Filme – APOM 2020.  
 

 

A 21 de Fevereiro, realizou-se o Baile de Carnaval, no CAO da APPACDM, em Azurva, 
actividade na qual participaram um total de 76 pessoas, sendo 10 dos Pais em Rede. As 
máscaras foram produzidas nas diversas áreas de atividade, a partir de papel EVA.   
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A 9 de março, recebemos 6 alunas de Enfermagem da UA, que vieram realizar o seu Estágio 
De Observação Clínica, tendo ficado distribuídos pelas seguintes salas actividades: Teares, 
Cerâmica, Estimulação da Comunicação, Fisioterapia, Desenvolvimento Cognitivo e Reciclagem 
de Papel.  Este estágio estava previsto terminar no dia 20 de março. 
 
A 13 de março, na sequência da Declaração de Pandemia, pelo novo Corona vírus, foi 
determinado pelo Ex.mo Senhor Presidente da República, o 1º Estado de Emergência, do qual 
resultou a suspensão de todas as atividades presenciais desenvolvidas no âmbito do 
CAO. 
Nesta sequência, os utentes que residiam nos nossos Lares Residenciais passaram a 
permanecer, exclusivamente, nessas estruturas, pelo que face à necessidade de reforço dessas 
equipas, os colaboradores de CAO foram redistribuídos pelas mesmas.  
 
As novas equipas passaram a funcionar tendo por base o princípio de Equipas “estanques” e que 
trabalhavam em “espelho”. Ou seja, para cada grupo de colaboradores foi definida apenas uma 
estrutura residencial e durante o período de prestação de serviço, apenas tinham contacto com 
os outros os elementos da sua equipa.  
Durante este período, semanalmente era realizado contacto telefónico com as famílias dos 
utentes de CAO, no sentido de perceber quais as suas necessidades. 
Em 18 de maio, o CAO reabriu as atividades presenciais, mas com alterações significativas, 
face ao seu funcionamento pré-Covid.  
De forma a respeitar as medidas de contenção e distanciamento social, definidas no Guia 
Orientador enviado pelo Instituto de Segurança Social, o acesso ao interior dos edifícios passou 
a ser permitido apenas, ao número mínimo de colaboradores essenciais à prestação de serviço 
e a cada um foi atribuído um grupo específico de utentes, que acompanham desde o momento 
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dos transportes. Relativamente aos utentes, os mesmos foram organizados em grupos mais 
reduzidos e fixos, com acessos diferenciados ao interior do edifício. As salas de actividades, 
instalações sanitárias e espaços de lazer (quer no interior, quer nos espaços exterior), eram 
também distintos e de utilização exclusiva de cada grupo. 
Os utentes de CAO, que residem nos nossos Lares, mantiveram-se nessas estruturas, sendo os 
colaboradores de CAO quem se deslocavam, mantendo o mesmo princípio de “não cruzamento” 
de equipas e/ou Lares Residenciais. 
Todas as atividades desenvolvidas na comunidade (lúdicas, desportivas e socialmente úteis), 
mantiveram-se suspensas. 
No que diz respeito aos transportes dos utentes e tendo em consideração obrigatoriedade de 
reduzir o número de lugares disponíveis, assim como da sua desinfeção regular, foi solicitado às 
famílias com viatura própria para que transportassem o seu familiar. Nesta sequência, para cada 
grupo de utentes, foram ajustados os horários de funcionamento do CAO, de forma a 
corresponder às necessidades laborais dos responsáveis. 
 

 

 

Atividades com os Utentes Previstas no Plano de Actividades e Não Realizadas  

 

Atividade Data Prevista 

APP Colorida: Lanche Convívio e Sessão Sensibilização 

Ambiental  
02 a 20 março 

Confeção de Folares 02 a 09 abril 

Dia Aberto 24 abril 

Visita Feira Março abril 

2º Ateliers Criativos E Inclusivos: A alquimia das flores -

mezinha e unguentos da botica conventual 
06 a 08 maio 

Passeio Anual: SEALIFE Porto e Fundação SERRALVES 30 junho e 10 julho 
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Actividades de Verão 

• Praia (fluvial e mar) e Aula Surf  

• Piscina e Hidroterapia 

• Passeios e Minigolfe 

• Atelier Diversos 

•  Jogos Tradicionais, Jogos de Mesa e Caça ao 

Tesouro  

• Karaoke e Sessão Cinema 

29 junho a 24 julho 

Dia na Quinta Pedagógica de Aveiro setembro 

3º Ateliers Criativos E Inclusivos: “Órgãos históricos” 30 set., 1 e 2 outubro 

Colónia Férias – Pousada da Juventude de Areia Branca 21 a 25 setembro 

Magusto Tradicional 11 novembro 

4º Ateliers Criativos E Inclusivos: “Receitas e doces 

conventuais 

18 a 20 novembro 

 

Apesar de todos os constrangimentos, dificuldades, necessidades de readaptação face a uma 
nova realidade que a todos nos tem colocado “à prova”, a APPACDM de Aveiro tem conseguido 
manter os seus utentes estáveis, tendo sido registado até ao final de 2020, apenas um caso de 
infeção pelo Coronavírus (situação ocorrida em junho, com utente externo). 
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3.2 Atividades dos Lares 

3.2.1 Introdução 

O Ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia COVID19, com múltiplas consequências 
a nível global. Na Instituição, as restrições sanitárias começaram a produzir efeito a partir de 
meados de março, quando o confinamento decretado pelo governo e as orientações do 
Instituto da Segurança Social determinaram a permanência dos utentes de Lar Residencial 
nestas estruturas. A exceção foi o Lar Residencial de Santiago, que devido às limitações 
infraestruturais, já conhecidas, desenvolveu as atividades, durante o período diurno, nas 
Instalações do CAO em Azurva. Esta situação foi autorizada pelo Centro Distrital de 
Segurança Social de Aveiro. De salientar que as Atividades dos três lares, durante o dia, foram 
apoiadas por colaboradores de CAO. 
A manutenção deste confinamento durante todo o ano de 2020 produziu efeitos visíveis em 
colaboradores e utentes. Efetivamente notou-se um aumento do estado de ansiedade dos 
utentes, com reflexos ao nível comportamental. Por tal facto foi necessário o reforço do apoio 
do serviço de psiquiatria do Hospital Infante D. Pedro. Não obstante as repetidas explicações 
para a necessidade de permanecerem nos Lares, é muito difícil a aceitação da total quebra 
de rotinas, em particular para os utentes com maior deficit cognitivo. 
Como aspetos positivos saliente-se a inexistência de qualquer caso positivo à Covid 19, entre 
utentes e colaboradores, no ano a que se refere o presente relatório. Julgamos que, de alguma 
forma, a solidariedade e espírito de equipa entre colaboradores também foi reforçada. 
 

 

3.2.2 Atividades de gestão e planeamento 

Procurou-se manter o acompanhamento regular ao funcionamento desta resposta, não 
obstante as regras de distanciamento social impostas. Por este facto apenas foi possível 
efetuar uma reunião de colaboradoras em cada Lar, que ocorreram nos dias 21-10-2020 
(Santiago), 04-11-2021 (São Bernardo) e 18-11-2020 (Costa do Valado). Para além das 
questões de funcionamento regular e as alterações de saúde, comportamento ou outras 
questões relacionadas com os utentes foi dado especial enfoque às recomendações da DGS 
em particular: 

a) Distanciamento Social  

b) Etiqueta-Respiratória 

c) Higienização espaços e Superfícies 

d) Higienização Mãos com água e Sabão 

e) Utilização Correta da Máscara 

 
Com a situação pandémica referida inicialmente houve necessidade de reforçar o quadro de 
pessoal dos Lares, uma vez que três colaboradoras habitualmente contratadas para suprir o 
período de férias foram insuficientes. Devido a casos de isolamento profilático, baixas próprias 
e por apoio a menores e férias houve necessidade de contratar mais duas colaboradoras, uma 
de serviços gerais, polivalente, e uma ajudante de Ação Direta. 
 
Ao nível da comunicação interna, foi criado um grupo no Facebook, aberto a todos os 
colaboradores da Instituição tendo em vista informar os colaboradores das atividades 
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realizadas, bem como para comunicar situações inesperadas, de angariação de fundo, entre 
outras. Também através deste grupo o Técnico Rafael obtém as fotografias das atividades, 
acontecimentos que ocorrem nos lares, através do envio dos colaboradores para o mesmo, 
registando fotograficamente os acontecimentos “diferentes” que ocorrem nos lares, como é o 
caso dos aniversários 
 

3.2.3 Atividades com os Utentes 

As atividades regulares desenvolvidas ou orientadas pelo Animador Rafael nos três lares têm 
um carater lúdico-recreativo e desportivo (expressão musical, jogos de mesa, puzzles, 
encaixes, jogos de memória, desenho, pintura, modelagem, futsal adaptado, atletismo, 
caminhadas, visitas a eventos e locais culturais e desportivos). Neste ano atípico foram 
desenvolvidas atividades de uma forma diferente, procurando sempre ir ao encontro das 
necessidades e gostos dos utentes, vindo a desenvolverem-se da forma possível, atendendo 
à conjuntura. O sucesso das iniciativas deveu-se à interajuda existentes entre as 
colaboradoras de ação direta e os técnicos responsáveis. Ainda que no primeiro trimestre do 
ano, tal como no ano anteriores, desenvolveram-se alguns eventos desportivos e de 
socialização fora da instituição. 
 
No dia 11 de janeiro de 2020 participámos no "27.º Grande Prémio dos Reis", iniciativa da 
ANDDI junto com a Camara de Matosinhos, onde 8 dos nossos utentes de Lar, mais 
autónomos, obtivemos o 3º lugar na prova Grupos 1500M. Realizamos ainda no mesmo dia 
uma ida às festas em honra de São Gonçalinho. 
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Em relação ao Futsal Adaptado, a equipa continuo a treinar aos sábados em parceria com a 
Seção de Futsal do Beira-Mar, participando no ano de 2020 em duas iniciativas: no dia 25 de 
janeiro numa iniciativa da Anddi Portugal em parceria com a APPACDM de Vila Nova de 
Poiares, com a presença da maior parte da equipa; no dia 23 de fevereiro, com os 8 atletas 
residentes nos Lares, participámos num jogo amigável com a equipa APPACDM Viseu/ Viseu 
2001 Futsal, onde para além do jogo e convívio, a equipa ficou para assistir a um jogo da 1º 
Divisão Nacional de Futsal da equipa principal do Viseu 2001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como habitualmente acontece nos jogos realizados em Aveiro, no 29 de fevereiro, estiveram 
presente no apoio do Sport Clube Beira-Mar, nesta ida estiveram 8 utentes de Lar, alguns 
estreantes na presenta num estádio de futebol, devido às suas capacidades motoras e 
psíquicas, obtivemos junto da direção do clube a possibilidade de visualizar o jogo através dos 
camarotes do Estádio. 
 
 

 
 
Durante o ano de 2020, para além da Claque do Beira-Mar, do Futsal Adaptado e das provas 
de atletismo teríamos novas atividades, nomeadamente Boccia e Corfebol. Alguns eventos 
encontravam-se agendados e com inscrição realizada, mas devido as restrições tiveram de 
ser adiados. 
 
 As atividades de Verão nos Lares, normalmente realizadas fora das instalações, foram 
adaptadas e foi reforçado o material para os mesmos. Caso das piscinas insufláveis, material 
didático e material informático. 
Ainda de salientar que durante o mês de agosto, os utentes de Santiago estiveram 
permanentemente nas instalações da sede/CAO, cerca de 3 semanas, devido ao seu Lar estar 
em obras. Foram realizadas atividades com o auxílio dos materiais lúdico-desportos das 
instalações, sendo estas vantajosas para a mudança de rotina. O ténis de mesa, consola, 
basquetebol, corfebol, sessões de cinema e jogos de mesa foram algumas das atividades que 
vieram dar um alívio para os conflitos internos. 
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3.2.4 Perspetivas futuras 

O funcionamento Institucional no geral e o desenvolvimento das atividades de cariz 
anteriormente referido está dependente da evolução da pandemia. A vacinação massiva da 
população, preconizada pela comunidade científica e corroborada pelos poderes públicos, 
abre uma nova esperança de retoma das atividades. Todos temos esperança que o ano de 
2021 venha a confirmar esta retoma, em nome do bem estar físico e emocional de utentes, 
colaboradores e voluntários. Contudo um dos maiores desafios que se nos apresenta é o 
necessário equilíbrio entre o desconfinamento “reclamado” pelos utentes e a manutenção de 
medidas de segurança e distanciamento que nos permitiram, em 2020, evitar qualquer 
contacto entre as pessoas apoiadas e colaboradores. 
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3.3 Formação Profissional  

Durante o ano de 2020 houve dois cursos de formação profissional: 
 

Curso 1: Ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000161 

 

No ano de 2020, as jovens do Curso de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade- - Projeto 

Poise – 03-4229-FSE-000161 concluíram a formação em sala, com o Módulo de Educação 

para a Cidadania, no final do mês de janeiro. Algumas jovens iniciariam Formação Prática em 

Contexto de Trabalho neste mês, outras deram continuidade a esta fase, já iniciada em 

dezembro de 2019. 

As entidades que protocolaram com a APPACDM são heterogéneas, resultado de uma 

procura centrada nos interesses e competências das jovens formandas. Neste percurso 

formativo, as jovens e as entidades enfrentaram alguns desafios, que implicaram mudanças 

de contextos, por contingências inerentes à (in) compatibilidade entre as partes, bem como ao 

ajuste entre a expetativa e a realidade de cada Formanda, que nem sempre foi consistente. 

As entidades que protocolaram para a fase de FPCT, foram: Florista Canteiro Florido, 

Florista Para Ti, Hotel João Padeiro, Quimeras e Aventuras, Junta de Freguesia de Cacia 

(Cemitério de Cacia), Fundação Graça Gonçalves (Lugar dos Afetos), Continente Bom 

Dia Aveiro, Centro Social e Paroquial de Santo André de Esgueira, Florinhas do Vouga, 

Restaurante O Garfo, ARCOR: Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira,  

Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro, Restaurante 

Saladas + e a Sede da APPACDM de Aveiro (lavandaria), esta última, numa situação 

pontual de uma formanda que ficou sem FPCT, por uma ocorrência comportamental. 

 

A 13 de março de 2020 as atividades foram suspensas, pela Declaração do estado de 

Emergência, decorrente da Pandemia por Covid 19, situação que se prolongou até junho 

2020, pela necessidade de reunir as condições essenciais para uma retoma mais segura e 

responsável para todos. 

Tendo em consideração os Planos de Contingência inerentes a esta condição sanitária, em 

junho nem todas as jovens tiveram oportunidade de retomar as suas atividades. As que 

estavam integradas em respostas da infância, de cuidado a idosos, a que estava na Sede da 

APPACDM e a que que realizava a sua atividade na Escola Artística do Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian, não retomaram. 

A incerteza de mudança desta condição, exigiu algumas mudanças de locais de frequência 

em FPCT, um deles, sem sucesso e com necessidade de nova suspensão e mudança.  

Na sequência da suspensão entre março e junho, 4 jovens tiveram oportunidade de recuperar 

algum tempo durante o mês de agosto, no Continente Bom Dia, na Fundação Graça 

Gonçalves, no Restaurante O Garfo e no Restaurante Saladas +. Em novembro de 2020, a 

Fiona terminou o seu percurso formativo e ficou integrada no Restaurante Saladas +, pelas 

medidas do IEFP de apoio à colocação, em articulação com o Centro de Recursos da Cerciav 

e o IEFP de Aveiro.  
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 Atendendo ao agravamento da Pandemia no final do ano, esta 

jovem ainda aguarda a integração laboral, pela demora na 

regularização burocrática deste processo. 

Em dezembro três das jovens terminaram este percurso. O 

Continente Bom Dia e a ARCOR demonstraram interesse em 

integrar as Formandas em contexto laboral, porém ainda não há um 

parecer definitivo dos órgãos superiores.  

Relativamente às jovens que ainda não retomaram a sua atividade, 

têm sido feitas diligências no sentido de encontrar alternativas, 

coerentes com os seus interesses e aptidões. Neste ponto, importa 

salientar que apesar desta procura de alternativas, as entidades 

onde estiveram manifestaram interesse em retomar a atividade com estas formandas, o que 

denota satisfação e confiança no seu desempenho, um fator muito positivo para a 

continuidade e para o sucesso deste projeto formativo. 

 

Dada a novidade e a imprevisibilidade desta situação para todos os intervenientes, o programa  

operacional entendeu criar uma medida excecional, em articulação com o Organismo 

Intermédio, o IEFP, com a possibilidade de prolongamento do projeto, o qual está a ser tratado 

com o apoio das entidades consultoras, num Pedido de Alteração da data de conclusão, com 

reporte a despesas referentes ao período covid19, de março a junho de 2020. Estamos em 

fase de conclusão da revisão dos documentos para a submissão deste pedido de alteração, 

bem como do pedido de reembolso referente ao período de março a dezembro de 2020.  

Ao longo deste ano, o acompanhamento às jovens e às entidades foi feito por telefone, por 

visitas presenciais (menos frequentes do que é hábito) e por videochamada. Este 

acompanhamento teve como objetivos: acompanhamento das tarefas desenvolvidas, 

regulação emocional, gestão de conflitos, resolução de problemas, gestão de espectativas, 

ajustes de tarefas e entrega de EPI´s (máscaras, aventais e luvas) e de outros acessórios 

pertinentes ao desenvolvimento da atividade. 

A partir de junho, o foco incidiu no reforço das medidas de proteção face à pandemia, segundo 

as orientações da Direção Geral de saúde, mais concretamente no uso adequado dos EPI´s, 

da importância do distanciamento social e da higienização regular das mãos. 

Pelo que se foi apurado nas visitas e avaliações, no geral, as jovens conseguiram 

corresponder e respeitar estes direitos e deveres de convivência em cidadania, o que facilitou 

a sua permanência e o seu desempenho ao longo destes meses.  

 
 

Curso 2: ação 1: Assistente Familiar e Apoio à Comunidade: Projeto POISE: 03-4229-

FSE-000311 

 

Este curso reiniciou em janeiro de 2020, em contexto de sala, porém, à semelhança do 

descrito anteriormente, também foi suspenso em março, pela Declaração do Estado de 

Emergência, decorrente da Pandemia por Covid 19, situação que se prolongou até junho 
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2020, após a arrumação e desinfeção de um espaço da garagem organizado para acolher o 

grupo. 

Antes deste confinamento, em fevereiro, com a ajuda dos pais 

de uma formanda, organizamos um almoço para celebrar o seu 

aniversário da Formanda Suelen, exploramos a 

multiculturalidade, a importância da tolerância e das adaptações 

de uma jovem invisual num contexto tão diferente daquele que 

conhecia. Conhecemos um pouco mais da cultura brasileira, da 

sua gastronomia e dos desafios que esta família enfrentou na 

mudança para Portugal. 

 

 

 

Tendo em conta o Plano de contingência em vigor dirigido à Sede, nas suas diferentes 

respostas, o grupo passou a ter formação nesse espaço da garagem, para evitar cruzamento 

de estruturas, sobretudo com os jovens do Lar residencial, mais frágeis e com necessidade 

de cuidado e proteção mais rigorosos. 

Nesta necessidade de mudança e deste recurso de improviso, a Formadora Maria de Lurdes 

propôs a reorganização do cronograma, por forma a monitorizar módulos que permitissem a 

decoração e o restauro do espaço e dos equipamentos, com o objetivo de colocar em prática 

os conteúdos e, em simultâneo, tornar esta sala mais acolhedora. 
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Este grupo iniciou a sua atividade com 8 jovens, em junho recebemos mais 2 jovens que se 

integraram sem dificuldade. Em julho, uma delas desistiu por questões de saúde, que, em 

dezembro, resultou numa condição de invalidez. Tendo em conta a fase pandémica em junho, 

os nossos 3 jovens residentes de Lar ficaram a assistir às sessões online, dois na ludoteca da 

Sede da APPACDM e um numa sala do Lar onde reside. Neste ponto, importa salientar que 

foram muito elogiados pela resiliência e participação, apesar de estarem menos motivados 

neste modelo formativo.  

Em setembro, o Orlando e o Pedro voltaram à sala de formação, o Carlos ainda permanece 

no Lar, dado que reside num contexto com utentes muito 

dependentes e o risco de infeção poderá ser elevado e 

afetar, involuntariamente, os seus colegas com mais 

dependência e comorbilidades.  

Por todas as contingências decorrentes da pandemia por 

Covid 19, houve necessidade de suspender e/ou adequar as 

atividades práticas, para evitar proximidade, contactos e de 

partilha de artigos, momentos que estes jovens tanto 

apreciam, mas que agora não são exequíveis.  

Em setembro, aproveitámos o regresso para reforçar as 

recomendações da DGS e elaborar um EPI comunitário, 

uma máscara de pano e uma bolsa, no sentido de reforçar a 

importância deste recurso na proteção individual e em 

grupo.  
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Em dezembro, relembrámos a quadra natalícia, ressalvando o respeito pelas 2 formandas que 

professam uma crença evangélica, mas que, ainda assim, em acordo com as famílias, 

quiseram fazer os seus adereços.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Carlos contou com o apoio das colaboradoras do Lar, o que facilitou positivamente a sua 

participação, ainda que à distância.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre cuidados, treinos de proteção e manualidades, terminámos o ano de 2020 com um 

balanço muito positivo, quer em termos de aproveitamento quer no bem-estar de geral de 

Formandos/as e Equipas. 

 

 

 

        MÓDULOS MINISTRADOS NO ANO DE 2020    CARGA                                                                                    

HORÁRIA TOTAL 

• Instituições de apoio familiar e à comunidade 50 

• Cuidados humanos básicos  higiene e apresentação pessoal 100 

• Cuidados humanos básicos  alimentação e mobilidade 10,5 

• Práticas de segurança, higiene e saúde 100 

• Primeiros Socorros 24,5 
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• Higienização de espaços e equipamentos 3,5 

• Decoração de espaços 31,5 

• Lavandaria e tratamento de roupa 100 

• Produção alimentar  cuidados de higienização pessoal e dos materiais 6 

• Produção alimentar  confeção de alimentos 7 

• Produção alimentar  pastelaria e sobremesas 7,5 

• Comunicação Interpessoal e Comunicação Assertiva   50 

• Atendimento personalizado 50 

• Animação e lazer 50 

• Recepção e encaminhamento 50 

• Tecnologias da Informação e Comunicação 16,5 

• Acompanhamento da criança 15 

• Educação para a Cidadania 27 

• Ética profissional e legislação laboral  50 

 
 

3.4 Serviços de Apoio 

Ao nível da gestão de cuidados de saúde apresenta-se o levantamento das consultas e 
exames de diagnóstico nos diferentes meses: 
 

MESES Nº UTENTES ACOMPANHADOS A 
CONSULTAS E EXAMES 

01 23 

02 8 

03 18 

08 1 

09 11 

10 3 

11 6 

12 10 e 5 consultas de psiquiatria na instituição 
 

Ainda neste contexto apresentam-se as tarefas de gestão corrente: 
 

Gestão semanal de consultas e exames de diagnóstico/requisição 
viatura e respetivos registos. 

Alterações folhas terapêuticas e informações de saúde. 

Requisição e confirmação medicação semanal extra blister e respetivas 
faturas. 

Mensalmente ou semanalmente conforme disponibilidade regularização 
de receitas, conferir extrato farmácia e encaminhamento para as 
famílias que assumem o custo da farmácia. 

Passar credenciais. 

Validade da medicação. 
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Articulação médico e enfª que colaboram na instituição e entidades 
externas (hospital, centros de saúde). 

SOS saúde dos diversos utentes. 
 

 
No que se refere às restantes tarefas dos serviços de apoio nos domínios da Cozinha, Banco 
Alimentar, donativos Continente, HACCP, Pest Control e Lavandaria, salientam-se as 
seguintes tarefas: 
 

Verificação de ementas/Informações cozinha possíveis alterações 
planos alimentares utentes. 

Por vezes articulação stocks e acompanhamento auditorias 
HACCP. Registo e arquivo respetivos relatórios. 

Articulação banco alimentar, cabazes, donativos e tb donativos 
outras entidades. 

Articulação “Continente bom dia” donativos e mensalmente conferir 
guias para emissão recibo. 

Agendamento auditorias HACCP, registo e arquivo relatórios. 

Agendamento auditorias Pest control, registo e arquivo relatórios. 

Registo diário de alteração horário se ocorrer e validação horas 
mensais colaboradores da minha dependência. 

Esporadicamente verificação encomendas entregues p/ fornecedor 
com as respetivas requisições.  

Resolução de situações que surgem na lavandaria. 

Quando necessário articulação com eventuais fornecedores/pedido 
orçamentos; ex: HACCP, Pest Control. 
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4 Relatório de Gestão 

4.1 Evolução da atividade da Associação e análise económico-

financeira  

A APPACDM de Aveiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social constituída em 
1986. Proveniente da iniciativa de particulares, tem por missão contribuir para a inclusão social 
das pessoas com deficiência, ou doença mental, geradoras de incapacidade.  
 
Em 2020, e dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos exercícios económicos 
anteriores, o foco permaneceu na permanência e consolidação do equilíbrio financeiro da 
Instituição. Para tal, demos prossecução aos planos de angariação de fundos e uma gestão 
cuidada e criteriosa dos recursos financeiros, adotando as seguintes práticas: 

• renegociação de preços de aquisição de bens e serviços; 

• atualização moderada das comparticipações familiares dos utentes;   

• pedidos de devolução de 50% do valor do IVA constante das faturas de alimentação 

e obras;  

• à obtenção de consignação de IRS (em 2020 já recebemos 7.036 €);  

• pedido e obtenção de apoio da CMA para a gestão corrente no valor de 13.800,00€ 

(treze mil e oitocentos euros), relativos à “Linha Covid”, e para investimento no 

montante total de 22.000,00€ (vinte e dois mil euros); 

• cativação de novos “mecenas”; 

• candidaturas a projetos do INR para apoiar as férias de verão dos nossos jovens (que 

não foram possíveis devido à pandemia); 

• à formação para os colaboradores, suportada pela medida “Cheque formação” 

concedida pelo IEFP; 

• elaboração de candidaturas a apoios vários; 

• continuação da execução dos projetos de formação financiados pelo POISE. 

 
Relativamente à análise económica, a Instituição registou uma evolução positiva dos 
resultados de relevância material significativa. Tal decorreu de um crescimento relativamente 
ao ano anterior dos Rendimentos superior aos Gastos gerando, portanto, um resultado 
superior ao alcançado no ano 2019.  
 
Em 2020 registamos a seguinte evolução na estrutura de custos e proveitos:  
 

 2020 2019 2018 Variação 
2020/2019 

 (%) 

Variação 
2019/2018 

(%) 

Gastos 1.256.032,47 € 1.182.216,18 € 1.219.264,10 € 6,24% - 3,04 % 

Rendimentos 1.266.202,22 € 1.183.645,45 € 1.223.653,50 € 6,97% - 3,27 % 

Resultado 
Líquido 

10.169,75 € 1.429,27 € 4.389,40 € 611,53% -67,44 % 

 
A evolução da estrutura de custos apresenta um aumento controlado na ordem dos 6% dos 
custos com fornecimentos e serviços externos e dos 2% nos custos com pessoal (em valor 
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absoluto cerca de -20 079,77€ incluindo contribuições fruto das atualizações das tabelas 
salariais e do pagamento de algumas horas extra, ainda que em montante bastante mais 
reduzido comparativamente no ano transato (menos de metade). As Depreciações e 
amortizações registaram uma redução de 5% em virtude do alcance do fim do período de vida 
útil ou o valor das Depreciações e amortizações das obras concluídas ou das novas aquisições 
de ativos tangíveis e intangíveis não terem ocorrido em montante suficiente para compensar 
aquelas que deixaram de se verificar relativas a bens que, entretanto, alcançaram o fim do 
período de vida útil. As perdas por imparidade registaram um acréscimo de 50% derivado à 
consideração da deterioração do valor do edifício inacabado. A perda de valor do edifício 
inacabado teve, neste exercício, um reforço de 41.910,00€ dado o significativo estado de 
deterioração, pois o valor real do mesmo é inferior ao valor por que se encontrava registado 
na rubrica de obras em curso, pelo que nos exercícios de 2018, 2019 e 2020 a perda por 
imparidade acumulada totaliza já o valor total de 188.370,64 €. Os outros gastos apresentaram 
um acréscimo de 62% decorrente do pagamento de regalias a formandos das duas ações de 
formação dos projetos financiados anteriormente identificados. Os custos financeiros 
registaram igualmente um acréscimo de 60% associado sobretudo à celebração de um novo 
empréstimo bancário que elevou o montante nominal de juros relativos ao serviço da divida. 
 
Por outro lado, a evolução, relativamente ao ano transato, dos proveitos apresenta uma 
variação positiva ligeira das comparticipações familiares na ordem dos 0,6% e um acréscimo 
dos outros rendimentos na ordem dos 14,33%, devendo-se esta última ao aumento 
significativo dos apoios atribuídos no âmbito dos projetos do POISE e do ADAPTAR+. Já no 
que se refere aos subsídios, donativos e legados à exploração a evolução apresentada foi 
positiva na ordem dos 7,76%. Das várias rubricas aqui incluídas destacamos evolução positiva 
de 50,71% dos Donativos e 4,65% das Prestações obtidas da tutela (ISS, IP- Centro Distrital) 
relativamente ao ano anterior.  
 
Conjugando as evoluções registadas a situação económica da Instituição em 2020, constata-
se uma melhoria significativa face ao exercício anterior, apresentando uma evolução 
percentual positiva do resultado líquido. 
 
No que se refere ao investimento realizado durante 2020 destacamos a realização de: 

• Obras de requalificação para licenciamento do CAO, em que o valor investido no 

edifício dos Teares e Cerâmica foi de 3.515,34€, sendo que deste valor foi pedido o 

reembolso de 50% do IVA incluído, pelo que contabilisticamente estas obras 

encontram-se registadas em 2020 pelo valor de 3.186,67€.  

• Obras de substituição da cobertura do edifício principal do CAO (SEDE) no valor de 

62.511,36€, sendo que deste valor foi pedido o reembolso de 50% do IVA incluído, 

pelo que contabilisticamente estas obras encontram-se registadas em 2020 pelo valor 

de  56.666,80€, 

• Obras de reabilitação do exterior do edifício principal do CAO (SEDE)  e no edifício 3, 

ambas no valor de 79.442,26€ (com IVA) ao qual foi efetuado um desconto de 

8.081,10€(com IVA), sendo que destes valores foi pedido o reembolso de 50% do IVA 

incluído pelo que contabilisticamente estas obras encontram-se registadas em 2020 

pelo valor de  64.689,18€. Estas obras consistiram em: 

o Revestimento de todas as paredes exteriores do edifício 1 com “capoto” de 60 

mm de espessura; 
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o Abertura de comunicação para o exterior na fachada poente do Edifício 1; 

o Cobertura com placas de policarbonato sobre a estrutura existente da 

cobertura exterior a nascente do Edifício 1; 

o Construção do espaço multiusos (ginásio) com área de 112,00 m2 no Edifício 

3, incluindo paredes, pavimento vinílico e teto falso de placas de gesso, 

suspenso do teto existente. 

 
Estas obras revelam o esforço da APPACDM em continuar a realizar as obras necessárias ao 
licenciamento do CAO, financiadas maioritariamente com fundos próprios e com o apoio 
parcial da Câmara Municipal de Aveiro no valor de 22.000,00€.  
 
Em suma em 2020 os investimentos totalizaram o montante de 124.542,65€ do qual já se 
encontra deduzido do valor do IVA a recuperar. Para financiamento deste, apenas há a 
destacar a atribuição de um apoio por parte da Câmara Municipal de Aveiro no valor de 
22.000,00€, tendo sido o restante valor totalmente regularizado pela própria Instituição. 
 
Em finais de 2020 apresentámos três candidaturas ao Programa PARES 3.0 que no seu 
conjunto ultrapassam os dois milhões de euros: 

• Conclusão de obras licenciamento do CAO; 

• Conclusão de obras do edifício inacabado para Lar Residencial com capacidade de 

30 utentes, substituindo assim os lares de São Bernardo e Santiago e criando novas 

vagas; 

• Construção de Residência Autónoma.  

 
Para 2021 perspetivamos que haja alguma definição das candidaturas PARES de forma a 
podermos evoluir na realização das obras e neste contexto nos licenciamentos quer do CAO 
quer dos lares residenciais. 
 
Independentemente do programa PARES a instituição prevê com o seu investimento concluir 
as obras no lar residencial da Costa do Valado e obter o licenciamento em 2021. 
 
Relativamente aos dois projetos de formação financiados pelo POISE que em 2020 se 
encontravam em execução, foram submetidos dois pedidos de reembolso para cada uma das 
operações, um com reporte a despesas pagas em janeiro e fevereiro de 2020 e outro com as 
restantes despesas pagas do ano, o qual foi submetido no início de 2021, relativamente ao 
qual ainda aguardamos decisão. 
 
Relativamente aos projetos de formação em 2020 foram recebidos os seguintes valores: 

• Projeto POISE 03-4229-FSE-000105- 45 874,93€ (PS 2019) 

• Projeto POISE 03-4229-FSE-000161- 53.424,22€ (PP 1/2019) + 4.642,19€ 

(ADT/2020) + 11.113,77€ (PP 1/2020) totalizando 69.180,18€; 

• Projeto POISE 03-4229-FSE-000311- 4.642,19€ (PP 1/2019) + 21 540,74 

€(ADT/2020) + 3 172,14 € (PP 1/2020) 77€ (PP 1/2020) totalizando 28 038,82 €; 

 
Em dezembro de 2020, de entre as nove formandas do Projeto POISE n. 03-4229-FSE-
000161, quatro concluíram as Práticas em Contexto de Trabalho e destas, duas jovens ficaram 
integradas nos locais onde desenvolveram esta componente formativa. 
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Em 22 de Dezembro foi submetida Candidatura ao INR 2021, intitulada WC Acessível e que 
tem como objetivo a realização das obras de adaptação dos Wc´s do edifício 2 (Teares e 
Cerâmica), tornando-os acessíveis.  Custo total do Projeto = 37020€  /  Comparticipação 
financeira solicitada ao INR =19520,00€, que correspondem aos trabalhos de construção civi,l 
canalização e gás  /  Comparticipação financeira Própria =17500,00€, que correspondem aos 
trabalhos de Eletricidade, telefones e segurança. 
 
 

4.2 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício  

Não ocorreram acontecimentos subsequentes à data de termo de exercício que impliquem 
ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício de 2020. 
 

 

4.3 Evolução previsível da atividade  

A APPACDM de Aveiro pretende dar continuidade aos projetos já implementados em 2019. É 

nossa intenção dar continuidade à estratégia já encetada por forma a: 

• continuar numa ótica de melhoria contínua a melhorar o serviço prestado; 

• continuar as obras de adequação das infraestruturas; 

• continuar com a formação aos seus colaboradores financiada pela medida “Cheque 

Formação”; 

• continuar os projetos de formação com os códigos POISE 03-4229-FSE-000161 e 

POISE 03-4229-FSE-000311; 

• continuar a pagar gratificações de estímulo a utentes em ASU; 

• continuar a envidar esforços para receber dívidas de alguns utentes; 

• continuar com a implementação de ações de angariação de fundos; 

• estabelecer parcerias que permitam não só a promoção da colocação dos formandos 

em contexto de trabalho, como também a possibilidade dos nossos utentes poderem 

realizar pequenas tarefas que concorram para a obtenção de receitas suplementares; 

• promoção da venda de produtos próprios (cerâmica, teares, lavores, reciclagem e 

biscoitos); 

• formar uma bolsa de mecenas que nos apoiem na realização das obras necessárias 

ao licenciamento solicitado pela Segurança Social. 

 

De uma forma geral manter e se possível reforçar a luta pelo bem-estar dos nossos utentes 
proporcionando-lhes a melhoria das condições de vida, só possível com muito esforço, 
dedicação e empenho de todos os nossos colaboradores, parceiros sociais e mecenas. 
 

 

4.4 Dívidas à Administração Fiscal e Segurança Social  

À data de final de exercício, a Associação não possui qualquer valor em mora ao Estado. 
Porém, a Associação em 31-12-2020 tinha em mora dívidas à Segurança Social, no montante 
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de 2.583,51 (dois mil quinhentos e oitenta e três euros e cinquenta e um cêntimos), objeto de 
plano de pagamento em prestações, que se encontra a ser cumprido, pelo que à data de 30-
04-2021 a dívida já era apenas de 785,11€ (setecentos e oitenta e cinco euros e onze 
cêntimos).  
 

 

4.5 Proposta de Aplicação de Resultados  

Para os resultados obtidos no exercício de 2020, no montante de 10.169,75€ (dez mil, cento 
e sessenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) propomos que a sua totalidade seja 
transferida para resultados transitados.  
 
 

 
 
 
 

5 Contas do Exercício de 2020 

O ficheiro com o conjunto de peças contabilísticas que consubstanciam as contas do exercício 
de 2020 encontra-se aqui:  
 

 https://www.appacdmaveiro.com/associados/assembleias-gerais/a2020/assembleia-geral-junho-2020/ 
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