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INTRODUÇÃO 

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte é uma instituição 

particular de solidariedade social (Decreto lei nº 1172-A/2014), sem fins lucrativos, regida pelos 

dispositivos da lei aplicável e, em especial pelos seus estatutos. 

A Associação tem o número de pessoa coletiva 501 861 572. 

O Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, têm a sua sede na Rua dos 

Seromenheiros, nº 6 freguesia de Alte, concelho de Loulé, distrito de Faro, e por âmbito contribuir para 

a promoção da população da freguesia de Alte, e as freguesias limítrofes. Com os seguintes objetivos: 

a) Apoio à Infância e Juventude proporcionando ás crianças a satisfação de todas as suas 

necessidades básicas em condições de vida tão aproximadas quanto possível às da estrutura familiar e 

contribuir para o seu desenvolvimento integral; 

b) Apoio à Família;  

c) Apoio à integração social e comunitária proporcionando os meios que contribuíam para a 

valorização pessoal e social da criança e das famílias; 

d) Educação e formação profissional dos cidadãos; 

e) Prevenção, promoção e proteção da saúde, através de ações de informação e esclarecimento; 

f) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que contribuam para a 

efetivação dos direitos sociais dos cidadãos; 

g) Promover e desenvolver a prática desportiva entre os associados. 

 

O presente relatório do Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte de 

atividades define as linhas estratégicas de atuação na prossecução dos objetivos definidos para 

responder às necessidades da organização. 

As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores da 

Instituição, no seu todo, e o posicionamento estratégico para todos os trimestres de 2019. 

Face às exigências económicas e sociais atuais e futuras, as atividades planeadas tiveram em 

conta tal exigência. Esta reflete-se na otimização dos serviços prestados através da racionalização dos 

recursos existentes, dinamização das atividades, bem como ações geradoras dos recursos indispensáveis 

ao funcionamento, finalizando com um conjunto de ações geradoras de redução dos gastos ao nível da 

estrutura e do funcionamento. 

As atividades desenvolvidas tiveram em conta critérios de eficiência, eficácia, qualidade e 

excelência, tendo em vista alcançar uma organização sustentável por via da sua ação com o objetivo de 
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aumentar quer o desempenho quer a notoriedade nas partes interessadas (utentes, colaboradores, 

fornecedores, Dirigentes) cumprindo assim a sua missão claramente definida, nas boas práticas. 

A Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte na sua atuação tem vindo a 

deparar-se com uma realidade social bastante heterogénea na sua zona de intervenção, pois o espectro 

social é verdadeiramente variado, embora esteja inserida num meio rural, as famílias abrangidas pela 

IPSS têm atividade laboral ligadas a todos os sectores de atividade económica. 

A referir ainda que a Instituição conta com um leque de Colaboradores formados na área da 

Educação e aposta na melhoria continua dos seus conhecimentos através da contante formação. 

 

 

ENQUADRAMENTO 

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, fundada a 

15 de Junho de 1986, contava no final do ano de 2018 com cerca de ____ sócios pagantes, sendo 

a cota mínima de 0,50€. 

O presente relatório tem por objectivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 

2019, pela Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, tendo em 

conta as respostas sociais (Creche, Pré-escolar e CATL) e o apoio a comunidade onde se insere. 

Pressupõe a avaliação dos resultados e dos impactos revelados pelos indicadores, por comparação 

entre o realizado e o planeado, a análise dos eventuais desvios e a identificação de áreas de 

melhoria deles decorrentes. 

Encerra, igualmente, o ciclo de referência do Plano de Atividades de 2019. 

A avaliação foi feita com base em informações/ registos da entidade e com a participação 

do Corpo Técnico da Instituição. 

Este documento, inicia-se com uma introdução, segue-se a identificação da entidade, 

constituição dos seus órgãos sociais e delimitação da área de atuação geográfica. Segue- se uma 

primeira parte referente ao relatório das atividades onde são descritas as atividades desenvolvidas 

ao longo do ano e uma segunda parte referente ao relatório de contas. 
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CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  

(Quadriénio 2019/2022) 

 

Assembleia Geral 

Presidente: Adriana Cavaco Guerreiro 

1º Secretário: Teresa Encarnação Machado 

2º Secretário: Carlos Alberto Martins Matoso 

 

Direção 

Presidente: Elsa Maria Pereira Rocha Silva 

Vice-presidente: Dora Isabel Sousa Silva 

Tesoureiro: Elizabete Vieira Luz 

Secretário: Jessica Alves Elói 

Vogal: Adriano Costa Cabrita 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Maria Vitória Martins Guia da Silva 

1º Vogal: Eduardo Ferreira 

2º Vogal: Márcio Alberto Morgado Pires Rodrigues 

 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte tem a sua sede Rua dos 

Seromenheiros, nº 6 8100-012 Alte, concelho de Loulé, distrito de Faro, e recebe crianças oriundas 

de várias freguesias do concelho de Loulé, bem como de crianças oriundas de freguesias limítrofes 

de outros concelhos como é o caso de Tunes, Paderne, Albufeira, São Bartolomeu de Messines e 

São Marcos da Serra. 

 

MISSÃO, VISÃO E POLÍTICA DA INSTITUIÇÃO 

a) Missão  

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte é uma 

instituição particular de solidariedade social, IPSS, que tem como missão contribuir para o 
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desenvolvimento e bem-estar da comunidade onde se insere e freguesias limítrofes com os 

seguintes objetivos: 

• Apoio à Infância e Juventude proporcionando ás crianças a satisfação de todas as suas 

necessidades básicas em condições de vida tão aproximadas quanto possível às da estrutura 

familiar e contribuir para o seu desenvolvimento integral; 

• Apoio à Família;  

• Apoio à integração social e comunitária proporcionando os meios que contribuíam para a 

valorização pessoal e social da criança e das famílias; 

• Educação e formação profissional dos cidadãos; 

• Prevenção, promoção e proteção da saúde, através de ações de informação e esclarecimento; 

• Criação de outras respostas sociais não incluídas nos pontos anteriores, desde que contribuam 

para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos; 

• Promover e desenvolver a prática desportiva entre os associados. 

 

b) Visão  

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte visa ser uma 

instituição modelo nos serviços prestados, com estruturas modernas e atividades dinâmicas, de 

apoio à população alvo, fomentando valores para uma sociedade mais coesa.  

 

c) Política 

  

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte orienta a sua 

intervenção no sentido de garantir a satisfação dos seus utentes no respeito pelos Valores e 

Princípios definidos, tendo em conta os seguintes vetores: 

• Utentes: proporcionar aos utentes os serviços adequados, com qualidade, dando resposta 

às necessidades dos utentes.  

 

• Colaboradores: proporcionar formação contínua e fomentar o trabalho em equipa com 

colaboradores motivados e pró-ativos.  

• Corpos Dirigentes: garantir um maior envolvimento na vida da instituição.  
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• Comunidade: obter uma maior visibilidade e consciencialização do trabalho da instituição 

junto da comunidade e dos parceiros.  

• Fornecedores: selecionar e avaliar continuamente os fornecedores, promovendo uma 

relação de respeito e de confiança.  

• Gestão Funcional: garantir a melhoria e satisfação contínua e a eficiência de gestão de 

recursos. 

 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

 

Durante o ano de 2019, fornecemos almoços à EB1JI e Escola Profissional Cândido 

Guerreiro de Alte durante os períodos letivos. 

 

TRANSPORTES 

 

Este serviço consiste no transporte de ida do utente para a Instituição e/ou regresso ao 

seu domicílio, a maioria dos utilizadores são os utentes das Freguesias limítrofes e o serviço 

contratado no início do ano letivo.  

O transporte é assegurado através da frota automóvel da instituição num horário definido 

aquando a admissão do utente neste serviço. 

Este serviço tem sido uma mais-valia para conseguir manter a ocupação das respostas 

sociais na sua plenitude. 

 

COLABORADORES/RECURSOS HUMANOS 

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte conta com a 

participação de 24 Colaboradores, 21 Mulheres e 3 Homens, de diversas áreas:  

- 1 Diretora Técnica;  

- 2 Animadores;  

- 4 Educadoras de Infância;  

- 4 Auxiliares de Educação; 

- 6 Ajudantes de ação educativa; 

- 1 Escriturária;  

- 2 Cozinheiras;  
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- 1 Ajudante de Cozinha;  

- 2 Auxiliares de Serviços Gerais;  

- 1 Motorista 

A Associação conta ainda com o Apoio externo a nível Jurídico, de Contabilidade e de 

professores de Atividades Extra-Curriculares. 

 

PARCERIAS 

 

A Associação Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte desenvolve 

parcerias com Entidades Concelhias e Distritais:  

 - Câmara Municipal de Loulé – apoio na realização de atividades pontuais; cedência das 

instalações; 

- Junta de Freguesia de Alte – apoio na realização de atividades pontuais; 

- Centro Distrital de Segurança Social de Faro- Protocolos de cooperação para o desenvolvimento 

das várias respostas sociais: Creche, Pré-escolar e CATL; 

- I.E.F.P. – Incentivos a contratação: CEI, CEI+, Cheque formação (Formação em contexto de 

trabalho dos colaboradores); 

- URIPSS: Apoio Jurídico; Divulgação de informação aplicável às IPSS; Ações de Formação 

- Agrupamento de Escolas Padre Cabanita – atividades pontuais; 

- Escola Profissional Cândido Guerreiro - Estágios Profissionais; atividades pontuais; 

- Casa do Povo de Alte- cedência do salão de festas; 

- PSICOESPAÇO- Terapia da fala, Terapia ocupacional, formação  

- Polo Museológico Cândido Guerreiro – atividades pontuais; 

- Supermercado CONTINENTE- Guia- Apoio em géneros alimentares e outros bens não perecíveis; 

- Supermercado Jaffers- Apoio em géneros alimentares; 

- Prime: realização de ações de formação. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

INTERVENÇÃO SOCIAL 

 Apoio à Comunidade  

 

Esta Instituição, de certa forma, apoia ações preventivas dos fatores de exclusão, com 

vista à promoção e bem-estar dos residentes na Freguesia de Alte e Freguesias limítrofes.  

A melhoria das condições de vida, desta Comunidade é uma das partes mais importantes do 

processo de desenvolvimento, e tenta auxiliar dentro das respostas possíveis que por vezes não 

são as que as pessoas procuram.  

As atividades de Apoio Social desenvolvidas, por esta Instituição, foram:  

- Participação nas reuniões do Conselho Local de Ação Social (C.L.A.S.) da Câmara Municipal de 

Loulé; 

- Realização de várias candidaturas ao IEFP no sentido de proporcionar a integração profissional 

de pessoas desempregadas, no ano 2019 estiveram integradas duas pessoas em situação de 

desemprego, uma delas através de um Contrato Emprego Inserção nos serviços gerais e outra 

através de um Contrato Emprego Inserção + como ajudante de cozinha, ambos subsidiados pelo 

IEFP;  

- Trabalho em colaboração com o Núcleo de Respostas Sociais da Segurança Social;  

- Cedência do espaço e da parceria com a Clinica Psicoespaço para que outras crianças, não utentes 

da instituição possam beneficiar das terapias disponibilizadas.  

 

 

Apoio à Infância  

 

O Centro de Animação de Alte possui três respostas sociais na área da infância e 

juventude, com protocolo de cooperação com Instituto de Segurança Social, nomeadamente 

creche, com capacidade para 35 crianças; pré-escolar com capacidade para 50 crianças e acordo 

de cooperação para 36; e CATL de conciliação familiar com capacidade para 30 crianças. 

Iniciámos o ano letivo 2018 / 2019 com uma frequência de 25 crianças na resposta social 

de Creche e 39 crianças na resposta social de Pré-Escolar, três crianças acima da capacidade da 

resposta social; 23 crianças na resposta social CATL. No início do ano 2019 a creche contava com 

a 30 crianças, o pré-escolar com 39 e o CATL com 20. Ao longo do ano letivo foram feitas admissões 

e com a transição de ano letivo existiram também alterações no preenchimento das vagas. Desta 

forma a média de utentes no ano 2019 foi a seguinte: 
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Creche: 31 

Pré-escolar: 40 

CATL: 24 

A resposta social de Creche é constituída por três salas de atividades, a Sala Azul (até à 

aquisição da marcha), Sala Vermelha (1-2 anos) e Sala Amarela (2-3 anos).  

São crianças com características muito distintas em termos de aprendizagem e níveis de 

desenvolvimento. Revelam-se bastante autónomas nas suas escolhas e na realização das 

atividades, contudo, estão ainda muito dependentes do adulto, especificamente na Sala de 

berçário, no que se refere aos cuidados básicos de higiene e alimentação. Na Sala Vermelha (2-3 

anos) é visível uma crescente autonomia e independência na aquisição destas competências.  

A resposta social de pré-escolar é constituída por duas salas, a sala laranja (3-4 anos) e a 

sala verde (4-5 anos). 

A resposta social e CATL é constituída por uma sala repartida em três espaços: sala lúdica, 

sala de atividades e sala de informática. 

As atividades desenvolvidas pretenderam ir ao encontro do projeto educativo “um lugar 

para a imaginação” (ano letivo 2018/2019) e do “mundo aos meus olhos” (ano letivo 2019/2020). 

Tiveram como principal objetivo responder às necessidades e características de todo o grupo, de 

forma a promover a motivação e interesse de todas as crianças para o que as rodeia bem como 

para todo o processo de aprendizagem.  

 

ATIVIDADES CULTURAIS RECREATIVAS 

 

Realização de atividades de animação com objetivo de criar redes de proximidade e 

inclusão entre a comunidade escolar (contando com os Colaboradores afetos às várias respostas 

sociais da Instituição, como também com a participação dos Dirigentes Associativos) e a 

comunidade local. Algumas destas atividades já fazem parte das tradições desta Comunidade e 

que não podem cair no esquecimento, pois fazem parte das nossas raízes, da nossa cultura e que 

deveriam ser trabalhadas e passadas de geração em geração.  

A Instituição divulga as atividades desenvolvidas, colocando ao corrente, das mesmas, a 

população e seus associados através da página do Facebook, página da internet e através da Jornal 

local “O postigo”. 
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O Centro de animação procurou ainda desenvolver 

mais a sua vertente comunitária e no ano 2019 promoveu as 

seguintes atividades para a comunidade:  

- Aulas de Português para vida, direcionadas à 

comunidade estrangeira residente na localidade. 

 

- Yoga para adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS 

 

As atividades Sociopedagógicas integram o plano de atividades programado para cada ano letivo. 

Observando as atividades realizadas no ano civil 2019 podemos assinalar as seguintes: 

- Rota dos Presépios da Freguesia de 

Alte. Organizada pelo Polo Museológico 

e Condes de Alte, que agrega a 

participação de diversos agentes locais 

particulares e coletivos.  
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- Encontro Intergeracional de Cantares 

de Janeiras. Organizado pelo Polo 

Museológico e Condes de Alte, que reúne 

os utentes do pré-escolar do Centro de 

Animação de Alte, os alunos da E.B. 1 de 

Alte, da Escola Profissional de Alte, do Lar 

de Centro de Dia de Alte e grupos locais 

de cantares de janeiras. 

 

 

 

- Semana dos Afetos. Foi criada com o intuito de 

dinamizar um conjunto de atividades 

relacionadas com o afeto em que em cada dia da 

semana foi explorada a temática de forma 

diferente. Houve lugar para o visionamento de 

uma peça de teatro, experiências culinárias, 

experiências de jardinagem, meditação entre 

outras. Houve a preocupação de envolver os pais 

e encarregados de educação que foram 

convidados a participar numa sessão de yoga 

para casais e numa palestra dinamizada pela 

Psicóloga Joana Cabrita com o tema: “disciplina e 

afeto debaixo do mesmo teto”.  
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- Carnaval: é um evento em que a instituição participa de duas formas distintas, uma delas através 

do desfile das escolas, conjuntamente com a Escola 

Profissional e com a Escola Básica e outra através da 

participação no Desfile de Carnaval organizado pela Junta de 

Freguesia de Alte. 

          a) Desfile de Carnaval das escolas: neste desfile 

participam todas as salas das respostas sociais de pré-escolar 

e creche, em que os temas pretendem ir ao encontro dos 

temas escolhidos para o projeto de cada uma das salas.  

       

 

 

 

b) Desfile de Carnaval da Freguesia de Alte. Neste desfile participam diversas coletividades 

e empresas, através de carros alegóricos ou de grupos de foliões. A instituição faz-se representar 

através do CATL e da Sala Verde do pré-escolar com temas escolhidos em grupo com os meninos 

de cada uma das salas. 
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- Dia do pai: os pais foram convidados a vir buscar 

os filhos à escola nesse dia e a realizar várias 

atividades em conjunto com eles. Foram ainda 

projetadas fotografias e expostos trabalhos 

alusivos ao dia. 

 

 

 

 

 

 

- Dia da mãe: As mães foram convidadas a vir 

buscar os seus filhos à escola, e tiveram a 

oportunidade de realizar várias atividades em 

conjunto com eles. Foram projetadas fotografias e 

os trabalhos realizados alusivos ao dia. 

 

 

 

 

 

 

 

- Participação na Feira Social realizada pela Câmara 

Municipal de Loulé, através da divulgação dos 

trabalhos realizados na instituição, bem como 

através da venda de bolos saudáveis e águas 

aromatizadas.  
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- Dia Mundial da Criança: neste dia todas as 

atividades são pensadas numa ótica de 

tornar o dia memorável aos utentes da 

instituição. Muda-se a ementa, a rotina e 

proporcionam-se um conjunto de 

experiências divertidas e animadas. Todos 

os anos é decorada uma T-shirt, por cada 

uma das salas alusiva ao dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visita ao Centro de Saúde das Brincadeiras. Trata-se 

de uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé em 

parceria com o Centro de Saúde em que é 

proporcionado às crianças o contacto com vários 

serviços de saúde e das forças de segurança, é uma 

oportunidade única de informar e por outro lado de 

desmistificar alguns “medos” associados à bata branca.. 
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-  Comemoração de Final de ano letivo. O final de ano letivo assinala-se de várias formas. Uma 

delas é através da bênção dos finalistas do pré- escolar, da participação na festa de final de ano da 

EB/JI de Alte e a outra é através do Arraial de Santos Populares. 

   a) Bênção dos finalistas do Pré-Escola. É 

realizada na Igreja Matriz de Alte em conjunto com os 

finalistas do 4º ano da E.B./JI de Alte. A cerimónia é 

celebrada pelo pároco da aldeia, sob o olhar atento 

dos familiares e amigos dos finalistas. No final da 

cerimónia é realizado um lanche convívio para todos 

os presentes no adro da igreja. 

   

 

 

b) Arraial de Final de Ano Letivo com 

Marchas populares. É criado um certame na fonte 

grande em Alte com barraquinhas de comes e bebes, 

doces e quermesse. A população da aldeia junta-se à 

festa tal como os familiares, os utentes e os 

funcionários do Centro de Animação. Cada uma das 

salas apresenta a sua marcha popular, tendo por base 

o tema do projeto de sala desenvolvido ao longo do ano letivo. Neste evento é feita ainda a entrega 

dos diplomas aos finalistas da creche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Contas 2019  
  

17 

 

- Atividades de Verão da Creche e pré-escolar. Fora do período letivo são programadas 

atividades lúdicas propicias da época, quer em creche quer em pré-escolar. 

 

 

- Atividades de Verão do CATL. É realizada uma calendarização de atividades de verão, com várias 

saídas a parques aquáticos, parques temáticos, piscinas, karting, cinema e outras atividades 

lúdicas, desportivas e artísticas.  
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- Sunset Rainbow Color Party- Esta festa teve a sua primeira edição no ano 2019, foi um desafio 

lançado pela Junta de Freguesia após a receção de um pedido de um novo residente na freguesia, 

DJ de profissão e que pretendia contribuir com o seu trabalho num evento de angariação de 

fundos para uma instituição local.  A este evento juntou-se a festa de fim de Férias de Verão do 

CATL.  Tivemos barraquinhas com comes e bebes, bolas de sabão, pós de cores, pinturas faciais 

e muita música e animação. 

 

 

 

- Momentos de aprender: Photo Moment: As salas de creche é pré-escolar tiveram oportunidade 

de contactar com animais exóticos, desde aves, tartarugas e répteis, conheceram mais acerca do 

seu habitat, alimentação e outras características. No final tiveram oportunidade de tirar uma 

fotografia com os seus animais preferidos. 
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- Dia das Bruxas. Neste dia é realizado um desfile com crianças e adultos caracterizados a rigor 

pela Aldeia a pedir “Doce ou travessura” pelos vários estabelecimentos comerciais. Este desfile é 

feito em conjunto com os meninos da E.B./JI. À tarde é realizado um lanche convívio com baile de 

máscaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- São Martinho. É comemorado com um lanche convívio 

entre os utentes do Centro de Animação de Alte e os 

alunos da EB1/JI de Alte, onde todos podem provas as 

castanhas assadas e outras iguarias da época. Os 

utentes da E.B. 1 realizaram uma peça de teatro sobre o 

São Martinho que apresentaram aos colegas do Centro 

de Animação. 
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- Dia da Alimentação Saudável- foram realizados sessões e jogos sobre alimentação saudável com 

as salas creche e pré-escolar a cargo da nutricionista Inês Pontes e ações de sensibilização sobre 

higiene oral dirigidas às crianças do pré-escolar e aos familiares com a Dentista Verónica Rosa. 

  

 

 

- Missão Pijama: A missão pijama é uma iniciativa da 

Associação Mundos de Vida, que envolve as crianças na 

criação da sua primeira angariação de fundos, 

envolvendo os familiares e amigos, que vai beneficiar 

uma ou várias instituições escolhidas pelos Mundos de 

Vida. Todos os anos é lançada uma nova história, e um 

conjunto de atividades para dinamizar a história junto dos 

grupos de crianças. Neste dia todos são convidados a vir 

de pijama para a escola e a realizar um conjunto de 

atividades relacionadas com a temática. 
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- Festa de Natal na Casa do Povo de Alte: É 

realizada com conjunto com a Escola Básica e com 

a participação dos alunos da Escola Profissional de 

Alte. No ano 2019 os funcionários da Escola Básica 

e do Centro de foi proporcionado um espetáculo 

do “Palhaço Alberto” a todos os utentes e alunos 

co Centro e da Escola. Após o espetáculo fomos 

visitados pelo Pai Natal e pelas suas Renas que 

trouxeram presentes para todas as crianças. Os alunos da Escola Profissional de Alte, contribuíram 

com a distribuição de alguns balões e origamis aos presentes. A tarde terminou com a realização 

de um lanche convívio partilhado.   

 

 

- Participação na Feira de Natal organizada pela 

Escola Profissional Cândido Guerreiro em parceria 

com o Polo Museológico e Condes de Alte. Nesta 

feira participam vários produtores locais, quer de 

bens alimentares quer de artesanato, bem como 

alguns particulares e coletividades com venda de 

artigos em segunda mão. A nossa instituição 

participou pelo segundo ano consecutivo com uma bancada de quermesse.  

 

 

- Atividades Extracurriculares: Yoga, Música, Capoeira, Inglês, Crescer a Aprender 

 

 



Relatório de Contas 2019  
  

22 

 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

A continuidade do envolvimento dos pais / encarregados de educação nas atividades 

realizadas ao longo do ano letivo, foi fundamental, não só pelo envolvimento e ligação que se 

estabelece com as famílias, mas também por ser visível o entusiasmo e solicitação das crianças 

para esta mesma participação.  

Durante este ano letivo, conseguimos dez (10) momentos de atividades e de reuniões 

com os pais /encarregados de educação. 

-Reunião de início de ano letivo, onde foi apresentada a organização e funcionamento dos 

serviços, Plano de Atividades e Projetos Pedagógicos (planeados e organizados em conjunto com 

os pais/encarregados de educação) das respostas sociais de Creche, Pré-Escolar e CATL; 

-Dia da alimentação- workshop sobre higiene oral; 

-Dia da Bruxas; 

-São Martinho - magusto;  

-Festa de Natal; 

- Carnaval 

- Dia do Pai; 

- Dia da Mãe; 

- Semana dos Afetos 

-Dia da Criança; 

-Festa de Final de Ano; 

-Reuniões final do ano letivo. 

 

EXPRESSÃO MOTORA 

 

No quadro do desenvolvimento global da criança, 

as atividades motoras só fazem sentido quando permitem 

em simultâneo o desenvolvimento das capacidades das 

crianças, a realização de aprendizagens centradas na sua 

corporalidade e sua descoberta, e a criação de valores 

éticos de cooperação por elas vinculados, estimulando o prazer e o gosto pelo movimento. Pois 

numerosos estudos, nacionais e internacionais, demonstram e alertam para a difícil situação, em 

termos de saúde, de muitos grupos populacionais, em quase todas as faixas etárias, decorrente da 



Relatório de Contas 2019  
  

23 

 

falta de exercício físico regular e corretamente orientado, tal como refere a Organização Mundial 

de Saúde.  

O Projeto de Expressão Motora tem como finalidade proporcionar a socialização de cada 

criança a uma cultura motora capaz de contribuir para o seu integral desenvolvimento e de se 

prolongar ao longo da vida numa lógica de saúde, qualidade de vida e bem-estar. 

Este projeto é realizado em dois dias da semana, 2ª feira e 6ª feira. Estes momentos tem 

uma duração de 30 minutos e são ministradas pelo técnico de animação cultural Carlos Matoso. 

Sendo a criança o principal “objeto de 

trabalho” pretende-se que através do 

movimento e numa perspetiva 

globalizante: proporcionar situações de 

complexidade crescente que permitam o 

desenvolvimento das componentes 

perceptivo-motoras e físico-motoras; 

promover a partir do movimento, o desenvolvimento de outros níveis formativos (auto-

imagem/identidade, relação com os outros e com o meio, desenvolvimento intelectual, 

desenvolvimento social, etc.), são estes os objetivos gerais. Quanto aos específicos são eles os 

seguintes: aprender a utilizar e a dominar melhor o seu próprio corpo/ interiorizar a sua imagem; 

desenvolver a motricidade global e a motricidade fina; explorar as diferentes formas de 

movimento; adquirir e desenvolver (quantitativamente e qualitativamente) as destrezas, 

estruturas e funções do próprio corpo; possibilitar que o movimento atue como canal das vivências 

interiores das crianças, das suas tensões em relação com o próprio corpo, com os outros 

(companheiros e adultos) e com os objetos; desenvolver o nível funcional das capacidade motoras 

dos alunos; domínio do corpo e da postura; aquisição do esquema corporal e das relações espaciais 

em função do seu próprio corpo; desenvolvimento da auto-confiança e auto-estima; incutir o gosto 

pela atividade física; capacidade de compreender e participar em jogos de equipa com regras.  

As aulas com os bebés decorrem na própria Sala, fomentadas pela própria educadora e 

auxiliares de Educação, pois é o seu espaço, um meio que eles conhecem e onde se sentem melhor. 

Os outros grupos, creche, pré-escolar e CATL, têm as aulas no ginásio, pois o espaço é amplo e 

arejado.  

Em suma, estes momentos são bastante produtivos para as crianças, quer ao nível do seu 

desenvolvimento motor, quer ao nível cognitivo.  
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REUNIÕES / AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA OS COLABORADORES 

 

Ao longo do ano foram realizadas duas reuniões com Equipa de Colaboradores, contudo, 

sempre que necessário a Presidente da Direção reúne com as equipas para tratar dos assuntos 

mais relevantes e analisar as dificuldades ou necessidades específicas de cada uma delas.  

No ano 2019 não foi exequível na integra a proposta de formação apresentada em Plano 

de Atividades. Neste sentido ficaram por realizar algumas ações previstas, por incompatibilidade 

de agenda com os formadores. Ainda assim foi dada a possibilidade aos funcionários e aos 

Encarregados de Educação de participarem nas seguintes ações de formação: 

02/02/2019- Meditação e bem-estar em 

contexto escolar com Juliana Barroso- 4horas 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro/2019- Disciplina e Afeto Debaixo do 

mesmo teto: Joana Neto- Ação dirigida a pais e 

encarregados de educação do pré-escolar. 

 

 

 

 

 

 

02/05/2019- Responsabilidade Legal dos Diretores técnicos 

10/07/2019- Guia de Exigências em Estabelecimento de Apoio Social e IPSS 

31/07/2019- Funcionalidades dos programas informáticos de gestão de Utentes, Tesouraria, 

Contabilidade e Funcionários- Vitor Mestre- Odulisser 
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17/10/2019- Child Diary: Portfólio Digital 

06/09/2019-Trabalho em equipa: dinâmicas colaborativas – Marta 

Lopes 

30/10/2019 e 28/11/2019- Suporte Básico de Vida- Desfibrilhador- 

Algarve Biomedical Center 

16/10/2019- Sessão de esclarecimento saúde oral- Verónica Rosa- 

Ação dirigida a pais e encarregados de educação do pré-escolar. 

 

Os espaços de conversa fiada, que estavam previstos  não foram realizados por 

dificuldade em reunir um numero mínimo de participantes, os sinais de alerta no desenvolvimento 

da linguagem, não se realizou devido ao término da parceria com a Associação Pétalas e Melodias 

e a sessão sobre o sono do bebé não foi possível devido a incompatibilidade de agenda com a 

formadora.  

Estava ainda prevista a realização de uma ação de formação para os funcionários no 

âmbito do cheque formação do IEFP, sobre Comunicação Interpessoal e Assertividade que 

transitou para o ano 2020. 

 

 

MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES E OUTROS TRABALHOS NAS INSTALAÇÕES 

 

Ao longo do ano letivo 2018/2019 foram realizados melhoramentos no nosso espaço 

interior nomeadamente a nível de pintura, substituição e reparação de estores, melhoramentos 

do equipamento da cozinha, aquisição e equipamento informático e de material de escritório, bem 

como a reparação da central de incêndios. 

Em contexto de Sala de Atividades foram adquiridos catres para permitir a opção da 

realização da sesta dos utentes da Sala Verde (sala 4-6anos), foi feito reforço de muda fraldas para 

o WC das crianças e de estantaria para todas as salas de atividades de Pré-Escolar. 

Em contexto geral foram adquiridos ainda alguns equipamentos como sofás, estantes e 

cadeiras para melhoria da comodidade dos utentes, suas famílias e colaboradores. 
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AVALIAÇÃO DO ANO LETIVO 

 

O ano letivo é finalizado com a realização de uma avaliação por parte das educadoras aos 

pais / encarregados de educação. Segundo Mendez (2002, p.16) “deve entender-se a avaliação 

como uma atividade crítica de aprendizagem porque se assume que, através dela, adquirimos 

conhecimento”. Depois de refletir e analisar todo o trabalho realizado ao longo do ano letivo, de 

acordo com o Projeto Pedagógico e com o Plano Anual de Atividades, desenvolvido em todas as 

respostas sociais da instituição, podemos concluir que conseguimos alcançar os objetivos a que 

nos propusemos. 

As crianças participaram ativamente nas atividades e iniciativas em que estiveram 

envolvidas, quer nas salas de atividades, quer na comunidade envolvente e nas visitas realizadas. 

O envolvimento das famílias nas atividades foi um fator positivo, ao longo de todo a ano 

letivo, tanto para o desenvolvimento das crianças como da própria instituição, salientando sempre 

a importância desta participação no percurso educativo dos seus educandos, que começa cada vez 

mais cedo. 

Em todo este processo, é importante salientar o papel de toda a equipa educativa, o seu 

envolvimento e participação nas atividades realizadas com as crianças. 
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RELATÓRIO DE CONTAS 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

 

O ano de 2019, representa um processo de mudança, nos procedimentos contabilísticos 

da instituição. 

O Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte passou a integrar o 

serviço de contabilidade nas suas instalações, recorrendo a uma empresa de Outsourcing para 

auditar e finalizar os procedimentos contabilísticos e utilizando para o efeito o software de 

gestão da F3M já existente, que através dos vários módulos, permite a execução integrada dos 

procedimentos de faturação, compras, recursos humanos, tesouraria e contabilidade. 

Este passo evolutivo permitiu uma maior participação da Direção nos procedimento de 

classificação de despesas e receitas, na criação ponderada de critérios de repartição de despesas, 

com a finalidade de contribuir para a observação dos resultados de uma forma mais próxima da 

realidade. Esta alteração permitiu ainda a existência de uma contabilidade analítica, rigorosa, 

com critérios de distribuição de custos objetivos. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DA CRECHE 

 

 

  

Resultado líquido do período 28 359,14 0,00

Resultados antes de impostos 28 359,14 0,00

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 21,65 0,00

Juros e gastos similares suportados 7,30 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4 429,34 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 28 344,79 0,00

Outros gastos 2 556,42 0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 32 774,13 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 3 379,66 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Gastos com o pessoal 138 896,36 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 13 307,10 0,00

Fornecimentos e serviços externos 19 629,43 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Vendas e serviços prestados 43 163,30 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 160 620,48 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 019 2 018
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PRÉ ESCOLAR 

 

   Resultado líquido do período -36 186,02 0,00

Resultados antes de impostos -36 186,02 0,00

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 16,71 0,00

Juros e gastos similares suportados 5,60 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 3 407,18 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -36 197,13 0,00

Outros gastos 759,72 0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -32 789,95 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 2 600,11 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Gastos com o pessoal 163 016,53 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 16 562,77 0,00

Fornecimentos e serviços externos 26 123,62 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Vendas e serviços prestados 65 859,84 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 105 212,74 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 019 2 018
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS CATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado líquido do período 4 942,67 0,00

Resultados antes de impostos 4 942,67 0,00

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 3,33 0,00

Juros e gastos similares suportados 1,05 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 681,42 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 4 940,39 0,00

Outros gastos 581,52 0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 5 621,81 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 519,94 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Gastos com o pessoal 32 232,72 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 3 604,54 0,00

Fornecimentos e serviços externos 5 580,54 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Vendas e serviços prestados 25 182,02 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 21 919,17 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 019 2 018
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS DA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado líquido do período 894,24 0,00

Resultados antes de impostos 894,24 0,00

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 894,24 0,00

Outros gastos 0,00 0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 894,24 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 0,00 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Gastos com o pessoal 47,09 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2 930,06 0,00

Fornecimentos e serviços externos 348,37 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Vendas e serviços prestados 0,00 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 4 219,76 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 019 2 018
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado líquido do período -11 360,08 0,00

Resultados antes de impostos -11 360,08 0,00

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -11 360,08 0,00

Outros gastos 0,00 0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -11 360,08 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 0,00 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Gastos com o pessoal 0,00 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 533,01 0,00

Fornecimentos e serviços externos 827,07 0,00

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Vendas e serviços prestados 0,00 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 019 2 018
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CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO 2019 

 

De acordo com a alínea b) do art. 31.º dos Estatutos do Centro de Animação e Apoio 

Comunitário da Freguesia de Alte – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, vem a 

Direção desta Instituição apresentar a Conta de Gerência relativa ao ano de 2019. 

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. 

O Anexo II, do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector 

Não Lucrativo é composto por: 

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março; 

• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março; 

• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; 

• Normas Interpretativas (NI) 

Nesta apresentação iremos detalhar e explicar algumas rubricas que nos parecem importantes no 

contexto da gestão da instituição e da sua estabilidade económica. 

 

GASTOS 

Os gastos totais de 2019 foram de 448.444,00€, em comparação com os 435.103,14€€ 

de 2018. Um aumento de 3,06%. 

 

RENDIMENTOS 

Os rendimentos totais de 2019 foram de 435.580,59€, em comparação com os 

437.134,13€ de 2018. Uma diminuição de 0,36%. 

 

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 

O resultado líquido do exercício de 2019, resulta num prejuízo de 12.863,41€. 

É importante na análise deste resultado analisar o ponto 2.2 -Comparabilidade das 

demonstrações financeiras do anexo ao balanço e demonstração de resultados. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

BALANÇO ANALÍTICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Contabilista Certificado  A Direção 

 

 _______________________________  _______________________________  

2019 2018

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE

Activos fixos tangíveis 5 43 929,43 50 109,01

Activos intangíveis 6 -0,01 -0,01 

Outros activos financeiros 7 864,53 116,43

44 793,95 50 225,43

ACTIVO CORRENTE

Inventários 8 0,00 63,45

Clientes 13 15 566,72 16 569,78

Adiantamentos a fornecedores 18 50,00 0,00

Estado e outros entes públicos 19 2 225,34 0,00

Outras contas a receber 14 9 204,21 0,00

Diferimentos 15 3 682,08 7 313,94

Caixa e depósitos bancários 16 95 543,63 100 668,29

126 271,98 124 615,46

TOTAL DO ACTIVO 171 065,93 174 840,89

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado 17 29 832,86 29 832,86

Resultados transitados 17 70 334,31 68 504,46

Outras variações no capital próprio 17 11 430,87 8 519,17

111 598,04 106 856,49

Resultado líquido do período -12 863,41 2 030,99

98 734,63 108 887,48

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 98 734,63 108 887,48

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE

Fornecedores 18 5 253,66 1 668,91

Estado e outros entes públicos 19 7 587,26 7 608,81

Accionistas / sócios 12 309,04 0,00

Outras contas a pagar 20 42 757,51 52 607,07

Diferimentos 15 16 423,83 4 068,62

72 331,30 65 953,41

TOTAL DO PASSIVO 72 331,30 65 953,41

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 171 065,93 174 840,89

RUBRICAS NOTAS
DATAS
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 

 

 

 

 

 

 O Contabilista Certificado A Direção 

 

 _______________________________  _______________________________  

 

 

 

 

 

2019 2018

Vendas e serviços prestados 24 134 292,16 120 963,78

Subsídios à exploração 9 293 637,19 296 257,05

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 -46 937,48 -34 350,77 

Fornecimentos e serviços externos 21 -53 780,43 -67 828,80 

Gastos com o pessoal 11 -334 192,70 -321 486,11 

Imparidade de inventários (perdas / reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 0,00 0,00

Aumentos / reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 22 7 651,24 19 913,30

Outros gastos e perdas 23 -3 911,61 -2 855,09 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  -3 241,63 10 613,36

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6 -9 621,78 -8 582,37 

Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  -12 863,41 2 030,99

Juros e rendimentos similares obtidos 24 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 24 0,00 0,00

Resultado antes de impostos  -12 863,41 2 030,99

Imposto sobre o rendimento do período 10 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  -12 863,41 2 030,99

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

 

 O Contabilista Certificado A Direção 

 

 _______________________________  _______________________________ 

PERÍODO

31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes 135 881,39 €

Pagamentos de subsídios 0,00 €

Pagamentos de apoios 0,00 €

Pagamentos de bolsas 0,00 €

Pagamentos a fornecedores -89 721,54 €

Pagamentos ao pessoal -231 634,34 €

Caixa gerada pelas operações -185 474,49 €

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 €

Outros recebimentos / pagamentos -91 547,16 €

Recebimento de subsídios ao funcionamento 258 313,22 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -18 708,43 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis 0,00 €

Ativos intangíveis 0,00 €

Investimentos financeiros 0,00 €

Outros ativos 0,00 €

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 0,00 €

Ativos intangíveis 0,00 €

Investimentos financeiros 0,00 €

Outros ativos 0,00 €

Subsídios ao investimento 7 299,70 €

Juros e rendimentos similares 0,00 €

Dividendos 0,00 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 7 299,70 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0,00 €

Realizações de fundos 0,00 €

Cobertura de prejuízos 0,00 €

Doações 6 095,93 €

Outras operações de financiamento 0,00 €

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0,00 €

Juros e gastos similares 0,00 €

Dividendos 0,00 €

Reduções do fundo 0,00 €

Outras operações de financiamento 0,00 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 6 095,93 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -5 312,80 €

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 47 168,28 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período 41 855,48 €

RUBRICAS

Notas 

do 

anexo
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

Creche 

Nesta resposta social os gastos totalizaram 178 825,95 € e os rendimentos 207 185,09€, 

obtendo-se um resultado 28 359,14€. 

O número médio de crianças desta resposta social, durante o exercício, foi de 31, com um 

custo médio mensal por utente de 480,71€. 

 

Pré-Escolar 

Nesta resposta social os gastos totalizaram 209 875,42€, e os rendimentos 173 689,40 € 

obtendo-se um resultado - 36 186,02€. 

O número médio de crianças desta resposta social, durante o exercício, foi de 40, com um 

custo médio mensal por utente de 437,24€ 

 

CATL  

Nesta resposta social os gastos totalizaram 42 681,79€ e os rendimentos 47 624,46 €, 

obtendo-se um resultado 4 942,67€. 

Em média, tivemos 24 crianças, durante o ano 2019, a que corresponde um custo médio 

mensal, por utente, de 148,20€. 

Em baixo temos o custo real mensal por utente das nossas três principais respostas sociais 

e a estimativa para 2020, face à inflação esperada. 

 

Custo Médio Real do Utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo médio real do utente

CMRU = (CT/NMU) / n

CMRU = custo médio real do utente

CT = custo total de determinada resposta social

NMU = número médio de utentes da resposta social

n = número de meses
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CONCLUSÃO 

 

O ano de 2019 foi mais um ano de grandes desafios, dificuldades, oportunidades e 

constrangimentos, também de avanços e recuos. No entanto, constitui mais uma etapa no 

percurso de 33 anos de vida da instituição, enquanto IPSS. Esta possui uma forte dinâmica nas suas 

diferentes dimensões, acima de tudo mais um ano na tentativa de um percurso equilibrado e 

promotor da melhoria das condições de vida dos utentes e dos seus colaboradores, com uma forte 

preocupação na resposta às suas necessidades, interesses e motivações. 

O dia a dia do Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte está 

preenchido de atividades, ações e iniciativas, com um objetivo comum: dar a melhor resposta aos 

seus utentes. 

Esta Instituição acaba por ser um universo complexo, cheio de pessoas interessadas e 

empenhadas num projeto coletivo que se traduz na promoção da qualidade de vida dos utentes e 

da comunidade, numa perspetiva de participação e desenvolvimento ativo de forma a encontrar 

soluções capazes de responder às dificuldades que surjam.  

Em suma, consideramos que o Plano de Atividades de 2019, foi cumprido em grande 

parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades planeadas. Foram ainda executadas 

atividades não planeadas, consideradas fundamentais para a melhoria contínua do desempenho 

desta Instituição. 

Relativamente às contas da instituição os elementos contabilísticos fornecidos de 2018 

não refletem a verdadeira situação patrimonial da instituição. O balancete final apresentava 

valores divergentes dos apresentados nos relatórios de direção. 

Tendo em conta a inexistência de elementos fiáveis de base para a realização das contas 

do ano de 2019, e o inicio da atividade do atual Gabinete de Contabilidade em agosto desse ano, 

é percetível que este ano seja um ano de transição e de aprendizagem que se irá refletir nos 

resultados de 2020. A análise das contas do ano 2019 permitem-nos concluir que deverão ser 

efetuados alguns ajustes no que diz respeito à repartição dos custos por valências, a criação de 

algumas rubricas que reflitam melhor as despesas realizadas e ainda o controlo dos gastos em 

algumas rubricas, como é o caso da rubrica da alimentação. Verificou-se um aumento de 

investimento na aquisição de diversos bens necessários ao normal funcionamento da instituição. 

Existiram alterações nas ementas, aumento nos custos das matérias primas e aumento no número 

de refeições servidas o que se refletiu num aumento das despesas com alimentação, deu-se ainda 



Relatório de Contas 2019  
  

39 

 

o aumento dos gastos com o pessoal devido a algumas subidas de categoria e com o aumento do 

ordenado mínimo nacional.  

O saldo negativo  de 12863,41€ deve-se ao facto de este ano ter sido contemplado um 

custo que até aqui não se via refletido nas contas que tem a ver com o mês de férias e o mês do 

subsídio de férias a que os funcionários têm direito quando inicia o ano civil, algo que não estava 

refletido nas contas até ao momento. Caso não se procedesse a esta retificação o saldo final seria 

positivo. 

 

 

O Contabilista Certificado      A Direção 

 

 

_______________________     _________________________ 

 


