
GASTOS POR RUBRICAS: LAR CENTRO DIA TOTAL GERAL

Custo das Mercadorias Consumidas:

Generos  Alimentares - utentes 72.078,00 52.740,00 124.818,00

Produtos de Limpeza - utentes e Instalações 18.722,00 2.080,00 20.802,00

Fraldas e Cuecas - Utentes 24.584,00 24.584,00

Artigos de Saude - Utentes 7.011,00 7.011,00

Medicamentos 11.900,00 11.900,00

TOTAL = 134.295,00 54.820,00 189.115,00

Fornecimentos e Serviços Externos:

- Conservação e Reparação 200,00 800,00 1.000,00

- Eletricidade 22.932,00 2.548,00 25.480,00

- Combustiveis (Gasoleo p/viatura) 5.040,00 5.040,00

- Gás 8.790,00 972,00 9.762,00

- Ferramentas e Utensilios de desg.rapido 4.000,00 4.000,00

- Agua 12.225,60 1.358,40 13.584,00

TOTAL = 48.147,60 10.718,40 58.866,00

Outros Serviços Diversos:

- Comunicações 2.232,00 248,00 2.480,00

- Limpeza Higiene e Conforto 2.340,00 260,00 2.600,00

- Seguros de Viaturas 180,90 419,10 600,00

- Seguro Responsabilidade Civil 90,90 211,10 302,00

- Material de Escritorio 3.780,00 420,00 4.200,00

- Material Didactico e Jornais 486,00 54,00 540,00

TOTAL = 9.109,80 1.612,20 10.722,00

Honorarios:

- TOC 2.400,00 2.400,00

- ENFERMEIROS 22.008,00 22.008,00

TOTAL = 24.408,00 24.408,00

Custos com o Pessoal:

- Remunerações Certas 258.734,00 7.098,00 265.832,00

- Subsidio de Turno 15.827,00 15.827,00

- Subsidio de Refeição 19.283,00 602,00 19.885,00

- FGCT 0,00

- Encargos c/ Remunerações 57.712,00 1.492,00 59.204,00

-Outros Gastos c.Pessoal (Vest. E calçado) 8.223,00 60,00 8.283,00

- Seguro de Acidentes Trabalho 1.789,00 56,00 1.845,00

- Saude, Medicina e Higiene no Trabalho 1.340,00 50,00 1.390,00

Total Custos C/ Pessoal = 362.908,00 9.358,00 372.266,00

- Perdas Financeiras (Cheq. Comissoes) 312,00 312,00

- Depreciações/Amortizações 400,00 400,00

TOTAL GERAL 579.580,40 76.508,60 656.089,00

ORÇAMENTO DO LAR CASA DOS AVOS - 2014



RENDIMENTOS POR RUBRICAS:

LAR CENTRO DIA TOTAL GERAL

Mensalidades Utentes 444.384,00 45.000,00 489.384,00

Segurança Social - Camas Emergencia 0,00

IEFP - Estimulo ao Emprego 0,00

Fraldas e Cuecas 0,00

Camara Municipal Ponte de Sôr 77.982,40 31.508,60 109.491,00

Segurança Social 55.414,00 55.414,00

Quotizações 600,00 600,00

Donativos 1.200,00 1.200,00

TOTAL 579.580,40 76.508,60 656.089,00

NOTA: A informação do Centro de Dia está a sombreado, porque o processo está suspenso.

ORÇAMENTO DO LAR DOS AVOS - 2014



 

 1 

 

 

Ações Mês Atividade Descrição Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 

Local Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 1 

 

Implementação 

do 

funcionamento 

da Associação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro/ 

Dezembro 

 

Eleições dos corpos 

gerentes 

 

Reuniões da Direção 

 

Reuniões da Direção 

com a Diretor(a) 

Técnica 

 

 

 

 

Reuniões mensais; 

 

 

Reuniões Mensais para 

apresentação de propostas relativas 

ao funcionamento da Instituição 

 

 

Sala 

 

Equipamento 

informático 

 

 

 

 

 

 

 

Sede da 

Associação 

 

 

 

Assegurar o cumprimento das 

regras de funcionamento; 

 

Definir as estratégias de 

funcionamento da Associação; 

 

Aprovar as propostas 

apresentadas pela diretora 

técnica de acordo com o previsto 

nos estatutos e regulamento 

interno 

 

 

Janeiro 

Fevereiro 

 

Abertura do Centro de 

Dia; 

 

Pedido de Celebração 

de Acordos; 

 

Admissão de 

Funcionários para a 

valência de Centro de 

Dia. 

 

 

Solicitar, junto da Segurança 

Social, o estabelecimento de 

acordos de colaboração para a 

valência de Lar  e Centro de Dia.  

 

Dois Funcionários 

  

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 

  

 

Obtenção de Acordos de 

Colaboração para o Lar e Centro 

de Dia; 

Garantir a sustentabilidade da 

instituição. 

 

 

 

 

Janeiro/ 

Dezembro 

 

 

 

 

Constituição de 

parcerias 

Reuniões com técnicos do Centro 

de Emprego; 

Candidaturas a programas de apoio 

ao emprego; 

Celebração de Protocolo com  

Associações e outras Instituições.   

 

 

 

 

Sala Equipamento 

informático 

Consumíveis 

Material de 

desgaste: papel, 

lápis, 

esferográficas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede da 

Associação 

 

 

Garantir a sustentabilidade da 

instituição. 
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Janeiro/ 

Fevereiro  

 

Constituição de 

Central de Compras 

 

Construir um grupo de trabalho 

interinstitucional para aquisição de 

produtos em grandes quantidades 

 

Sala 

 

Equipamento 

informático 

  

Sede da 

Associação 

Promover a aquisição conjunta 

dos artigos necessários ao 

funcionamento da Casa dos Avós 

e dos Centros Comunitários do 

concelho tendo em vista a 

obtenção de melhores preços . 

 

 

Março/ 

Dezembro 

 

Constituição de 

parcerias com outras 

Instituições do 

Concelho 

 

 

 

Estabelecer protocolos que 

permitam o desenvolvimento de 

atividades recreativas e 

socioculturais que envolvam outras 

instituições do concelho e a 

comunidade.  

 

 

 

  

Sede da 

Associação 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro/ 

Março 

 

 

Constituição de Grupo 

de Voluntários 

 

Elaboração de manual para o 

voluntário da instituição 

 

Inscrições 

 

Banco de horas, 

 

  

 

200€ 

  

Constituir uma equipa de 

voluntariado que funcione 

diariamente 

Janeiro/a 

Dezembro 

Sessões de 

Informação / 

Formação  

 

Recorrer a técnicos com formação 

especializada para permitir a 

atualização de conhecimentos de 

todos os colaboradores da 

instituição 

 

Instalações da 

associação 

  Atualizar e adquirir novos  

conhecimentos; 

 

Partilhar de informação 
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Ação 2 

 

 

Atividades 

Desportivas 

 

 

Semanalmente 

 

 

 

Atividade Física 

 

Exercícios de Aquecimento 

Exercícios de Perícia e Manipulação 

de Objetos 

Exercícios de Deslocamentos e 

Equilíbrios 

Relaxamento 

Jogos 

 

Cadeiras 

Bolas de Esponja 

Rádio 

Elásticos 

Jogos 

  

Lar 

 

Espaço 

exterior 

Desenvolver as capacidades 

físicas; fazer frente às limitações 

físicas; recuperar a confiança e o 

domínio do corpo e mente 

Melhorar a flexibilidade e o 

equilíbrio 

Preparar-se para os esforços do 

dia-a-dia 

 

 

Semanalmente 

 

 

Hidroginástica 

 

Realização de exercícios dentro de 

água 

Um grupo de 20 pessoas 

  

150,00€ / mês 

 

Piscinas 

Municipais 

Cobertas  

 

Estimular a coordenação motora e 

o movimento 

 

 

 

 

 

Semanalmente 

 

 

“Estimulação da 

motricidade fina e da 

motricidade grossa” 

 

Promover semanalmente exercícios 

de fortalecimento muscular e de 

flexibilidade aos utentes que têm 

mais dificuldade em certos 

movimentos. 

 

Jogos apropriados 

Plasticina 

Pedaleira 

Roldana 

Quadro de pinos 

Bolas 

  

 

 

 

 

Lar 

 

Realização de exercícios de 

Fisioterapia; promoção, tratamento 

e reabilitação 

 

Diminuição da dor, aumento da 

força muscular, melhoria da 

marcha, da coordenação e do 

equilíbrio 

 

 

Em data a 

designar 

 

Torneio de jogos 

tradicionais 

 

 

Realização de um torneio de jogos 

tradicionais entre as instituições do 

concelho de Ponte de Sor 

 

Jogos 

Tradicionais 

 

 

 

 

 

100,00€ 

 

 

Lar 

 

 

Promover o convívio 

Troca de experiências 

Mensalmente Evento desportivo Uma vez por mês escolher uma 

modalidade desportiva e assistir a um 

encontro dessa modalidade na cidade de 

Ponte de Sor 

   

A designar 

Favorecer o conhecimento de 

novos espaços 
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Ação 3 

 

Atividades 

Culturais/ 

Recreativas 

 

 

Semanalmente 

 

 

 

Alfabetização 

 

 

Com esta atividade pretende-se que 

uma vez por semana um professor 

voluntário se desloque à instituição, 

para que os utentes tenham um tempo 

dedicado à alfabetização 

 

 

Cadernos 

 

Lápis 

 

Livros 

  

 

Lar 

 

 

Valorizar a formação ao longo da vida 

 

Valorizar as capacidades, 

competências, saberes e cultura do 

utente, aumentando a sua auto-estima  

 

 

Semanalmente 

 

 

 

Estimulação 

Cognitiva  

 

 

Exercício de orientação 

temporal/espacial 

 

Exercícios de memória recentes, 

imediata,  

Jogos de destreza manual 

 

Tábua de ABVD`s 

 

Manuais de 

exercícios 

práticos 

Puzzle de encaixe 

Jogos de Sons 

Jogos de Mesa 

Jogos apropriados 

Tábua de 

ABVD`s 

 

  

 

 

Lar 

 

Estimulação da memória 

 

Trabalhar a concentração 

 

Semanalmente 

 

 

“Dia da beleza” 

 

Um dia por semana irá à Instituição 

uma esteticista/cabeleireira para 

cuidar dos utentes 

 

   

Lar 

 

Incentivar o interesse dos utentes por 

eles próprios e aumento da autoestima 

 

Semanalmente 

 

 

Atelier de Informática 

 

Dar a conhecer aos utentes o mundo 

das novas tecnologias 

Ensinar a ligar o computador e a 

desligar.  

A fazer pesquisas na internet 

 

 

 

Computadores 

 

 

 

 

Lar 

CAC 

 

Melhorar a qualidade de vida dos 

utentes 

Dar a conhecer novas descobertas aos 

utentes 

 

 

Semanalmente 

 

Jardinagem e a 

criação de uma horta 

Cavar 

Semear 

Regar 

Colher plantas 

Utensílios de 

jardinagem 

Terra para plantas 

  

 

Lar 

 

Plantação e manutenção de plantas e 

ervas 

Retomar as atividades relacionadas 

com a agricultura 
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Mensalmente 

 

Caderno de receitas 
 
Elaboração de um caderno da 
instituição de receitas recolhidas 
perto dos utentes. 
 

   

Lar 

 

Valorizar as capacidades, 

competências, saberes e cultura do 

utente, aumentando a sua auto-estima. 

 

 

 

 

 

 

 

Ação 3 

 

 

 

 

Atividades 

Culturais/ 

Recreativas 

 

 

Semanalmente 

 

 

Expressão Corporal e 

Musical 

 

Cantares 

 

Danças 

 

Instrumentos 

 

Rádio 

  

Lar 

 

 

Estimulação dos movimentos através 

da música 

 

Reviver cantares tradicionais 

 

Proporcionar momentos de distração 

 

 

 

 

Semanalmente 

 

 

 

 

Expressão 

Artística/Plástica 

 

Escultura (barro, plasticina, gesso, 

madeira, pasta de papel, etc.). 

Pintura (tintas, papel, caneta, tela, 

vidro, madeira, plástico, etc.). 

Tapeçarias e Bordados (agulhas, lãs, 

tecidos, linhas, algodão, etc.). 

Colagens (recortes de revistas, livros, 

jornais, tecidos, lãs, massas e feijão, 

todo o tipo de papel).  

Trabalhos Manuais (elaboração de 

pregadores com feltro 

Quadro de Aniversários 

Molduras 

Técnica do 

Guardanapo, etc.). 

 

Barro 

Plasticina 

Gesso 

Madeira 

Cola 

Tintas,  

Papel 

Tela 

Vidro 

Plástico 

Lãs,  

Tecidos 

  

 

 

Lar 

 

Exprimir-se através das artes plásticas e 

dos trabalhos manuais 

 

Desenvolver e estimular a imaginação e 

a criatividade através das várias formas 

de expressão plástica 

 

Desenvolver a motricidade fina, a 

precisão manual e a coordenação psico-

motora 

 

 

Mensalmente 

 

Mercado mensal com 

os utentes 

 

Deslocação ao mercado mensal para 

recordar tradições 

 

 

 

 

  

 

Transporte 

 

 

 

 

Passeio/diversão para os utentes 

Incentivo à cultura 

 

 

Sempre que 

Apropriado 

Visita de Exposição 

no CAC 

 

Visitar o Centro de Artes e Cultura 

em Ponte de Sor 

 

 

   

CAC 

Favorecer o conhecimento de novos 

espaços 
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Sempre que 

Apropriado 

 

Realização de feira de 

Artesanato 

 

Exposição de trabalhos elaborados 

pelos utentes da instituição e 

promoção da sua venda  

 

 

 

Trabalhos 

realizados pelos 

utentes da 

instituição 

 

  

Lar 

 

 

Angariar fundos monetários para 

aquisição de material e equipamentos 

necessários 

 

Estimular a participação das famílias 

nas vivências direcionadas aos utentes   

 

 

 

 

 

 

 

Ação 3 

 

Atividades 

Culturais/ 

Recreativas 

 

Janeiro 

 

Dia de Reis 

Proporcionar aos utentes um dia 

diferente, com a vinda dos alunos da 

escola à instituição para cantar temas 

alusivos à data. 

   

Lar 

Promover estilos de vida saudável 

Melhorar a qualidade de vida 

Atividade intergeracional 

Maio ou 

Outubro 

Proporcionar aos 

utentes banhos 

termais 

Proporcionar aos utentes banhos 

termais 

Transporte 2.000,00€ Cabeço 

de Vide 

Promover estilos de vida saudável 

 

Melhorar a qualidade de vida 

 

Abril / Maio 

 

 

 

Caminhada entre 

Gerações 

Proporcionar aos utentes uma 

atividade com crianças para troca de 

experiências. 

   

Ponte de 

Sor 

Promover estilos de vida saudável 

Melhorar a qualidade de vida 

Atividade intergeracional  

 

Junho 

 

Visita à televisão 

 

 

Proporcionar aos utentes uma visita a 

um programa de televisão  

 

Autocarro 

 

700,00€ 

 

A 

designar 

 

 

Promover uma experiência diferente 

 

Permitir novas descobertas 

 

 

Julho ou Agosto 

 

 

Colónia de Férias 

 

 

 

Proporcionar aos utentes um fim-de-

semana diferente com uma 

deslocação à praia ou campo 

 

 

 

 

 

 

1.000,00€ 

 

 

 

A 

designar 

 

Promover experiências diferentes e o 

contato com a natureza 

 

Proporcionar atividades ao ar livre 

 

Permitir novas descobertas 

 

 

Setembro 

 

 

Tarde de Cinema 

 

Proporcionar aos utentes uma tarde de 

cinema no Cine-teatro Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

Filme 

 

 

 

 

 

 

Cine-

teatro de 

Ponte de 

Sor 

 

 

Relembrar hábitos, costumes, vivências 

e experiência 

Favorecer o conhecimento de novos 

espaços 
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Setembro ou 

Outubro 

 

 

 

“Vamos à Tourada” 

 

 

Proporcionar aos utentes uma 

deslocação à Praça de Touros do 

Campo Pequeno em Lisboa para 

poderem assistir a uma corrida de 

touros. 

 

 

Autocarro 

 

 

 

1.500,00€ 

 

Praça de 
Touros do 

Campo 

Pequeno, 
em Lisboa 

 

 

Promover estilos de vida saudável 

Favorecer o conhecimento de novos 

espaços 

 

Em data a 

designar 

 

1 - Passeio Anual 

 

Realização de visitas culturais 

 

Autocarro 

 

 

1.000,00€ 

 

A 

designar 

 

Favorecer o conhecimento de novos 

espaços, o convívio e a troca de 

experiências e vivências 

 

Permitir novas descobertas 

 

 

Outubro 

 

 

 

Tarde na sala de 

Snoezelen 

 

Promover o relaxamento, lazer e 

diversão 

Estimular os sentidos primários 

Incentivar o movimento e a 

motivação. 

 

 

Sala de Snoezelen 

do Crips 

 

 

 

CRIPS 

 

A Sala Snoezelen é uma sala 

multissensorial que tem como objetivo 

a estimulação sensorial e o 

relaxamento, através da estimulação 

dos 5 sentidos numa combinação única 

de música, efeitos luminosos, vibrações 

suaves, sensações tácteis e 

aromaterapia. 

 

 

Outubro 

 

Assistir a uma Revista 

ou Peça de Teatro 

 

Levar os utentes a um teatro a Lisboa 

para poderem assistir a uma peça de 

teatro/revista. 

 

 

 Autocarro 

 

1.000,00€ 

 

Lisboa/ 

 

Ponte de 

Sor 

 

Favorecer o conhecimento de novos 

espaços, o convívio e a troca de 

experiências e vivências 

Permitir novas descobertas 
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Ação 3 

 

Atividades 

Culturais/ 

Recreativas 

 

Novembro 

 

 

Noite de Fados 

 

 

Realização de uma noite de 

fados na instituição para os 

utentes e familiares 

 

Grupo de fadistas 

amadores de Ponte de 

Sor 

 

500,00€ 

 

Lar 

 

Promover o convívio e o bem-estar 

entre famílias 

 

Sempre que 

Apropriado 

 

 

 

Intercâmbios com 

outras instituições 

 

 

Promover o contacto entre 

utentes de várias instituições 

 

Carrinhas 

 

 

 

 

 

Promover o convívio e o bem-estar 

 

Dezembro 

 

Festa de Natal 

 

Decoração da Instituição 

 

Almoço de confraternização 

entre os utentes do lar, centro de 

dia, direção e familiares 

 

Troca de Prendas entre os 

utentes.  

 

 

A designar conforme as 

prendas a realizar 

 

1500,00€ 

 

Lar 

 

Estimular a inter-relação humana e a 

integração social 

  

Favorecer o desenvolvimento psico-

motor; desenvolver as capacidades 

artísticas e plásticas 

 

Possibilitar a relação de todos com 

todos, criando uma corrente afetiva 

 

Proporcionar o divertimento, o bem-

estar, o convívio e a confraternização 

entre utentes e funcionários 

 

 

Dezembro 

 

 

Ceia de Natal 

 

 

 

Jantar tradicional de Natal para 

os utentes que permanecem no 

lar 

  

100,00€ 

 

Lar 

Fomentar as relações e o espírito de 

cooperação entre os utentes e 

funcionários da instituição 

Proporcionar momentos de diversão 

 

 

Dezembro/31 

 
 

 

“Baile de Fim-de-Ano” 

 

Organização de um baile na 

instituição para comemorar a 

chegada do novo ano com os 

familiares da instituição 

 

Conjunto Musical 

 

250,00€ 

 

 

Lar 

 

Proporcionar momentos de diversão 

 

Promover o convívio entre familiares 
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Ação 4 

 

Comemoração 

dos dias 

Festivos 

 
Todos os meses, 

aquando do dia 

de aniversário 

dos 

Utentes. 

 

 

Comemoração do 

Aniversário dos 

Utentes 

 

Realização de um calendário 

mensal com as fotografias dos 

utentes que fazem anos nesse 

mês 

Realização de um bolo no final 

de cada mês para celebrar os 

aniversários dos utentes 

 

 

Folhas 

 

Fotografias dos utentes 

 

 

 

30,00€ 

 

Lar 

 

Preservar a identidade dos utentes 

 

Fomentar o reviver de vivências do 

passado. 

 

Fevereiro 

 

 

Carnaval 

 

Ida ao centro da cidade, ver o 

desfile de carnaval das crianças 

da escola. 

 

 

 

 

 

 

Ponte Sor 

 

Proporcionar uma saída ao exterior 

com convívio e distração dos idosos 

 

Carnaval na instituição 

Elaboração de máscaras em 

cartolina com os idosos; 

Decoração da sala com material 

alusivo ao tema. 

 

Cartolina 

Cola 

Tintas 

 

  

 

Lar 

 

Promover momentos de boa 

disposição, bem-estar e alegria. 

 

 

Maio 

 

 

Dia da Família 

 

Lanche de confraternização 

com os familiares e organização 

de um torneio de jogos 

tradicionais entre famílias   

 

 

 

Vários Jogos 

 

 

100,00€ 

 

Lar 

 

Promover o convívio entre a família e 

a instituição 

Incentivar a participação das famílias 

nas vivências direcionadas aos utentes 

 

Maio 

 

Almoço dos Idosos 

 

 

Participação no Almoço dos 

Idosos, promovido pela Câmara 

Municipal de Ponte de Sor 

  

Transporte 

 

Lar 

 

Promover o convívio  

 

Estilos de vida saudável 

 

 

 

Maio 

 
 

 

 

Dia Mundial da Dança 

 

Proporcionar um dia diferente, 

convidando um grupo do 

Rancho Folclórico de Ponte de 

Sor, para fazer uma atuação 

junto dos utentes da instituição. 

 

Palco 

Aparelhagem 

 

 

 

 

 

100,00€ 

 

 

Lar 

 

Fomentar o convívio com pessoas 

externas à Instituição; 

Proporcionar um dia diferente dentro 

da instituição; 

Relembrar cantares da sua geração; 
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Ação 4 

 

Comemoração 

dos dias 

Festivos 

 
 

Maio 

 

 

Mês do Coração 

 

Atividade ao ar livre, com a 

parceria do Centro de Saúde de 

Ponte de Sor, com uma palestra 

sobre a importância do 

exercício físico para o bem-

estar. 

 

 

 

 

 

 

 

Estádio 

Municipal 

 

Fomentar o exercício físico e 

combater o sedentarismo na 3ªidade; 

Consciencializar para o benefício do 

exercício físico para a saúde. 

 

 

 

Junho 

 

Comemoração dos 

Santos populares 

 

Organização e participação de 

um desfile na instituição com os 

utentes e familiares 

Preparação de fatos e adereços 

para as Marchas Populares 

 

Tecidos para a 

realização dos fatos 

Aparelhagem 

Palco 

 

 

 

500,00€ 

 

 

Lar 

 

Reavivar esta tradição 

Fomentar o convívio 

Promover a interação instituição e 

família 

 

 

Julho 

 

Comemoração do Dia 

Nacional dos Avós 

 

Lanche de confraternização 

com os netos na instituição 

 

 

 

Vários Jogos 

 

 

100,00€ 

 

Lar 

Partilha intergeracional 

Troca de vivências e partilha de 

afectos 

Valorização dos laços familiares 

Promover o convívio entre família e 

instituição 

 

Outubro 

 

Comemoração do dia 

do Idoso 

 

Lanche de convívio com várias 

instituições; 

Animação musical 

 

  

 

300,00€ 

 

 

Lar 

Promover o convívio  

Promover momentos de boa 

disposição, bem-estar e alegria. 

 

Novembro 

 
 

Comemoração do São 

Martinho 

Decoração da instituição 

alusiva à quadra festiva 

Realização de Magusto com 

familiares 

 

 

Cartolinas 

Lápis 

Castanhas 

Assador 

 

 

 

100,00€ 

 

 

Lar 

Relembrar hábitos, costumes, 

vivências e experiências naturais do 

meio sociocultural em que os utentes 

estão inseridos 

Promover o convívio e o bem-estar 

Promover o convívio entre utentes e 

família 
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Ação 5 

 

Atividades de 

Informação/ 

Promoção de 

Saúde 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 

Sessões de 

Informação/Esclarecimento 

em colaboração com o 

Centro de Saúde de Ponte 

de Sor e GNR e Santa Casa 

da Misericórdia de Ponte 

de Sor 

 

 

 

Deslocação, ao Lar, de técnico 

com vista a informar/esclarecer 

tema pertinentes para os 

utentes 

 

 

Computador 

 

 

 

 

 

Lar 

 

 

Alertar os utentes 

 

Partilhar alguma informação 
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Ação 5 - Atividades de informação / promoção da saúde 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    P.S. – Este plano de atividade pode ser sujeito a alterações durante o ano 
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0- Introdução 

 Cumpre à Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor de acordo com as 

disposições legais e estatuárias submeter à apreciação da Assembleia Geral datada de 26 

de março de 2015 o presente Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2014. O 

relatório tem como principais objetivos o registo e demonstração das atividades 

desenvolvidas de acordo com o Plano de Atividades e o Orçamento do ano em análise. 

Capacidade Instalada e Comparticipação da Segurança Social em 2014 

A Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós é uma 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com sede na Avenida do Colégio em Ponte 

de Sor constituída a 24 de agosto de 2013. Esta associação tem capacidade para 72 

residentes, 54 acordos de cooperação celebrados, incluindo 3 camas de emergência, cuja 

ocupação é efetuada por indicação dos serviços da Segurança Social.  

A comparticipação financeira da segurança social, utente/mês no ano de 2014 foi de 

358,55€ um total anual de 224.333,4€. 

Relativamente às vagas ocupadas pela segurança social foram preenchidas na sua 

totalidade durante o ano de 2014 com registo de uma admissão de um utente do género 

masculino em fevereiro e duas do género feminino em março. A comparticipação financeira 

determinou-se pela diferença entre o valor estipulado 869,91 euros e o somatório da 

comparticipação do utente. Um total de 522.08 euros mensal pelas três camas, salientando 

que à data de 31 de dezembro as camas só foram pagas até setembro, um total anual de 

3875.92 euros. 

À data de 31 de dezembro verifica-se a igual ocupação das referidas vagas. 

A comparticipação total da Segurança Social durante o ano de 2014 foi de 227.909,64 euros. 

Um total de 201 candidatos em lista de espera, registando-se 85 com interesse em 

entrada imediata. Sendo que existem candidatos que não atualizaram os dados até 31 de 

dezembro de 2014. 
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1- Tipologias dos Residentes em 2014 

À data de 31 de dezembro de 2014 a Casa dos Avós tem 71 utentes, resultado de um 

falecimento (utente do género masculino) a 28 de dezembro de 2014. Um total de 15 

Homens e 56 mulheres, incluindo dois casais e uma idade média de 85 anos de idade. Sendo 

que o residente mais novo tem 55 anos (vaga cuja ocupação foi efetuada por indicação dos 

serviços da Segurança Social) e o mais velho 96 anos de idade.  

A média de tempo de permanência na entidade é de 14 meses, o número de 

residentes em cadeira de rodas é 9 e o número de residentes com demências é 13.  

Registo de 9 óbitos, 4 do género feminino e 5 do género masculino. Registo de 15 

admissões, 10 do género masculino e 5 do género feminino. 
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2- Recursos: 

2.1 Recursos Humanos 

De modo a promover a organização e estruturação do trabalho a ASSPS – Casa dos Avós 

celebrou durante o ano de 2014: 34 contratos Sem Termo, 4 contratos a Termo Certo, 5 

Estágios Emprego (2 de nível II, 1 de nível III, 1 de nível IV e 1 de nível VII), 2 Contratos de 

Emprego e Inserção (CEI), 1 Prestação de Serviços de enfermagem e 1 Prestação de Serviços 

de Medicina. 

Através da parceria estabelecida com o Município (cedência de RH) o quadro técnico de 

colaboradores da Associação durante o ano de 2014 contou ainda com a colaboração de 1 

técnico de animação sociocultural, 1 assistente operacional (setor da cozinha); 4 estágios 

emprego (enfermeira, informático, cozinheiro e técnica auxiliar de fisioterapia); 1 projeto 

“Património” (animação sociocultural) e 3 contratos de emprego e inserção (setor da 

limpeza). Sendo que dos quatro estágios promovidos pelo Município, 2 constituem parte 

dos contratos a termo certos celebrados (informático e técnica auxiliar de fisioterapia) e 1 

contrato de prestação de serviços de enfermagem. 
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2.1.1 Absentismo: 

O absentismo é nada mais do que a ausência inesperada de um trabalhador do seu 

posto de trabalho. O absentismo pode dever-se a várias causas, sendo que, geralmente, 

pode ser de curta ou longa duração e voluntário, quando depende diretamente do 

colaborador e está ligado ao alcance dos objetivos pessoais/familiares e ainda involuntário, 

quando escapa ao controlo do indivíduo, como é o caso de doenças e acidentes.  

Durante o ano de 2014 o absentismo observou-se nesta associação pelas seguintes 

causas: assistência familiar; eleições; realização de exames (frequências); morte de 

familiar; licença parental; baixa médica e situação de seguro (AT). Registando-se o maior 

número de dias perdidos por situação de seguro, seguindo-se a licença parental. 
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2.1.2 Formação e Capacitação do Pessoal: 

Ainda durante o ano de 2014 e de modo a capacitar, desenvolver e sensibilizar os 

colaboradores para a problemática do idoso foi administrada formação nas áreas de: 

• 1ºs Socorros/Relacionamento Interpessoal – 50h;  

• Violência ao Idoso – 1h; 

• Higienização, Mobilizações e Transferências – 1h; 

• Higiene e Segurança Alimentar – 1h; 

• Voluntariado – 8h. 

Colaboradores/Categorias Profissionais a 31 de dezembro de 2014 

Categoria Profissional Número 

Diretora Técnica 1 

Encarregado de Serviços Gerais 1 

Animadora Sociocultural 1 

Escriturária Principal 1 

Fiel de Armazém 1 

Trabalhador Auxiliar (serviços gerais) 1 

Ajudantes de Ação Direta 12 

Auxiliares de Serviços Gerais 13 

Lavadeiras 2 

Ajudantes de Cozinha 4 

Estágios Emprego Licenciados (Psicólogo) 1 

Estágios Emprego Não Licenciados 4 

CEI – União de Freguesias 2 

Estágio emprego – Cozinheiro (Município) 1 

Projeto Património – Animação (Município) 1 

Enfermeiros (Prestação de Serviços) 3 

Médico (Prestação de Serviços) 1 

TOC (Prestação de Serviços) 1 
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2.1.3 Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho 

A consultoria nesta área é dada pela Empresa Interprev – sedeada na Covilhã e com 

representação em Ponte de Sor, registando-se durante o ano de 2014 significativas 

alterações.  

Descrição Data 

 

Auditora de Higiene – Visita às Instalações 
1 de outubro de 2014 

Medicina no Trabalho – Unidade Móvel 26 de novembro de 2014 

Avaliação de Riscos Profissionais – 

Levantamento de Informação 
29 de dezembro de 2014 

Controlo de Pragas (Darkcode) 

8 de janeiro de 2014 

17 de março de 2014 

09 de maio de 20104 

02 de julho de 2014 

08 de setembro de 2014 

03 de novembro de 2014 

 

O Plano de Segurança Interno à data de 31 de dezembro de 2014 encontra-se a 

aguardar o parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Durante o ano de 2014 

a manutenção dos equipamentos de emergência ainda esteve a cargo do Município, tendo-

se registado a última manutenção em julho pela Empresa - Fogosor. 

2.2 Recursos Materiais 

De modo a promover a qualidade dos serviços prestados durante o ano de 2014 

foram adquiridos:  

• 1 Viatura ligeira para transporte de utentes, materiais de limpeza, alimentação e 

higiene; 

• 1 Arca frigorifica para conservação de alimentos; 

• Materiais para limpeza e manutenção dos espaços; 

• Materiais para confeção e distribuição de alimentação; 

• Materiais de proteção e higiene; 
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• Material de Avaliação Psicológica; 

• Materiais no âmbito da Animação Sociocultural (ex. Sistema de Som). 

Ainda dentro dos recursos materiais auferidos em 2014, registamos o Protocolo de 

Cedência de Viatura estabelecido com o Município e a viatura adaptada para transporte de 

pessoas com mobilidade reduzida recebida a 1 de abril de 2014 por esse Município. 
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3- Parcerias 

A ASSPS – Casa dos Avós estabeleceu e manteve parcerias com organizações da 

comunidade, públicas e privadas de modo a promover a melhoria de funcionamento e a 

abertura da instituição à comunidade e a consequente convivência social do idoso com o 

meio envolvente: 

• ISS – Instituto da Segurança Social – Ocupação das três camas de emergência e 

preenchimento dos utentes em acordo – 54 utentes em acordo à data de 31 de 

dezembro de 2014; 

• IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional – Concretização de Estímulos 

2013; Estímulos Emprego; CEI e Estágios Emprego; 

• Município de Ponte de Sor – mantém-se à data de 31 de dezembro de 2014 os 

protocolos de cedência de edifício e viatura, apoio técnico e material, e 

concertação com o gabinete de ação social de modo a promover o levantamento 

de necessidades do concelho ao nível da população idosa e realização de 

atividades (visitas ao CAC, Festas da Cidade, Festa do Idoso, etc.). 

• Juntas de Freguesia do Concelho de Ponte de Sor – parcerias na articulação de 

atividades e cedência de RH. 

• Entidades congéneres, constituídas por diferentes respostas sociais – Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio ao Domicilio e Centros de Dia 

de modo a promover a convivência social dos idosos e a trabalhar as necessidades 

da população idosa do concelho; 

• Agrupamento de Escolas – realização de intercâmbios, atividades, apoio técnico 

e material; 

• Estabelecimentos de Ensino Privado – Jardim Escola João de Deus - realização de 

intercâmbios e atividades; 

• Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor (CRIPS) – Visitas quinzenais à 

sala de snoezelen pelos utentes e intercâmbios; 

• Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor – Apoio técnico e material; 

• Associação Caminhar – situação de voluntariado (BS3) e formação. 
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4.0 Voluntariado 
De acordo com o Art.º. 2º da Lei nº 71/98 de 3 de novembro, o voluntariado é um 

conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por 

pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos 

indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades 

públicas e privadas. 

 4.1 Tipos de Voluntariado 

 A Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós tem três tipos de 

voluntários: 

• Os órgãos sociais (Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) – órgãos executivos 

que gratuitamente, sem nenhuma compensação material depositam maior parte 

do seu tempo na procura de estratégias e tomadas de decisão para promover o 

bem-estar de utentes, colaboradores e famílias. 

• Voluntários da IPSS – indivíduos que a título particular ou em grupo (projeto) 

procuraram a ASSPS – Casa dos Avós para dedicar o seu tempo a médio e a longo 

prazo e ajudarem utentes e colaboradores em diferentes áreas de atuação: 

Bordados; Compreensão Oral; Cuidados de Imagem; Horticultura; Língua 

Portuguesa; Manualidades; “Situar-se no Tempo e no Espaço”; Terapia da Fala e 

Visitação (seguro de acidentes pessoais, tendo como tomador a entidade 

promotora).  

• Voluntários ou grupos de outras Associações – Associações promotoras de 

voluntariado que com alguma frequência vêm até nós e trazem os seus 

voluntários para promover o exercício da cidadania ou relação solidária.  

4.2 Objetivo 

O objetivo da área do voluntariado da Associação assenta na maior proximidade 

e envolvimento do utente ao seu meio natural e familiar através de diferentes áreas 
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de atuação e de um maior envolvimento da comunidade com a instituição 

(solidariedade ativa e rede de proximidade). 

4.3 Gestão do Voluntariado: 

 

4.4 Processo Individual do Voluntário: 

• Entrevista de Seleção;  

• Ficha de Inscrição; 

• Declaração de Compromisso; 

• Cartão de Voluntário; 

• Ficha de Acompanhamento. 

4.5 Balanço 2014: 

• Definição da Estratégia de Intervenção e Criação do Processo de Voluntariado da 

Instituição – março/ abril 2014; 

• Parceria com a Bolsa de Voluntariado BS3 – Banco de Solidariedade, Saberes e 

Serviços – abril de 2014; 

• Implementação do voluntariado em maio de 2014; 

• Voluntários em diferentes áreas de atuação como: Animação; Bordados; 

Compreensão Oral; Cuidados de Imagem; Horticultura; Língua Portuguesa; 

Manualidades; Musicoterapia; “ Situar-se no Tempo e no Espaço”; Terapia da Fala 

e Visitação – Rezar o Terço; 

Direção Técnica

Levantamento de 
Necessidades de 

Voluntariado; Seleção e 
Acolhimento (processo 

individual) de Voluntários

Colaboradores – Setores

Integram e acompanham os 
voluntários 

diariamente/semanalmente/

mensalmente ou pontualmente.

Direção Técnica

Feedback do Voluntariado, 
formação de acordo com as 
necessidades e criação de 

instrumentos de reconhecimento 
do trabalho desenvolvido.

file:///C:/Users/Carina%20Veludo.PORTATIL-TOSH/Desktop/Isilda%20Pereira%20-%20Voluntariado
file:///C:/Users/Carina%20Veludo.PORTATIL-TOSH/Desktop/Isilda%20Pereira%20-%20Voluntariado
file:///C:/Users/Carina%20Veludo.PORTATIL-TOSH/Desktop/Voluntária%20-%20Ana%20Catarina%20Canha
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• Criação de Instrumentos de Reconhecimento e Avaliação – novembro de 2014; 

• Registo de 441:30 horas até dezembro de 2014; 

Análise da Satisfação dos Voluntários: 

• Globalmente os dados indicam uma satisfação dos voluntários com o trabalho que 

tem sido desenvolvido, deixando claro que todos os inquiridos desejam continuar a 

desenvolver as atividades, apenas um dos inquiridos refere não estar a conseguir 

cumprir os objetivos do projeto; 

• Os voluntários sentem também uma satisfação na relação com os utentes, 

colaboradores e responsável, apenas uma das inquiridas relata que raramente 

contacta com o responsável; 

• Todos os inquiridos referem que recomendariam fazer voluntariado na instituição;  

• Quanto à disponibilidade para agendar reuniões e ou formações, fica manifesto o 

desejo para que estas se realizem durante a tarde e quanto a dias os inquiridos 

dividem-se entre uma disponibilidade total, segundas-feiras e quartas-feiras; 

• Quanto a temas sugeridos pelos inquiridos, verificam-se as seguintes sugestões, 

“Primeiros Socorros”, “Comunicação com Idosos”, “Falar sobre a Bíblia” e “História 

de Portugal”; 

• Em termos de comentários estes caracterizam-se por manifestações de um maior 

desejo de participação e valorização pessoal com a experiência do voluntariado e 

trabalho em equipa.  
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5-Serviços Disponibilizados 

5.1- Serviço de Psicologia: 

O serviço de psicologia assenta a sua atuação na observação cuidada de aspetos 

psicológicos, sociais e cognitivos envolvidos no processo de envelhecimento dos utentes. 

Uma atuação preventiva que permite diminuir o ritmo da progressão das perdas cognitivas 

e minimizar o sedentarismo através de: 

 Avaliação das funções cognitivas através da aplicação de testes (DRS – escala de 

avaliação da demência, Mini-Mental State e MOCA - Montreal Cognitive 

Assessment); 

 Estímulos conversacionais (recolha de relatos sociais);  

 Estímulos contínuos da atividade cerebral através de interações sociais e atividades 

intelectuais (leitura, jogos de mesa, palavras cruzadas); 

 Sessões de Reminiscência e Reflexividade de modo a promover a manutenção das 

funções executivas (ex. tomada de decisão) e a manutenção da identidade através 

da reflexão da vida passada e presente; 

 Observação de pequenos e grandes grupos no dia-a-dia e em atividades pontuais 

desenvolvidas dentro e fora da instituição; 

 Acompanhamentos individuais, sinalização e participação à equipa multidisciplinar 

(ex. realização de planos individuais de cuidados); 

 Apoio nas situações de luto: utilização de estratégias para que haja um 

desinvestimento do objeto perdido por investimento em novos. 

5.2- Serviço de Enfermagem 

Os cuidados de enfermagem estão presentes diariamente na instituição. À data de 31 

de dezembro com três prestações de serviços, o setor desenvolve um trabalho na prática 

de cuidados gerais, nomeadamente: 

 Uma interação constante entre enfermeiro e utente, família e diferentes setores; 

 Organização e atualização constante dos processos clínicos; 

 Utilização de metodologia científica, que inclui: 
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o A identificação dos problemas de saúde em geral e de enfermagem em especial, 

no indivíduo; 

o A recolha e apreciação de dados sobre cada situação que se apresenta; 

o A formulação do diagnóstico de enfermagem; 

o A elaboração e realização de planos para a prestação de cuidados de 

enfermagem; 

o A execução correta e adequada dos cuidados de enfermagem necessários; 

o A avaliação dos cuidados de enfermagem prestados e a reformulação das 

intervenções; 

 

 Triagem, encaminhamento e colaboração nas consultas médicas; 

 Utilização de técnicas de modo a promover a manutenção e recuperação das 

funções vitais, nomeadamente respiração, alimentação, eliminação, circulação, 

comunicação, integridade cutânea e mobilidade (ex. avaliação das glicemias 

capilares diárias, administração das correções insulínicas; colheitas de sangue, 

avaliação da tensão arterial); 

 Gestão e Administração da terapêutica prescrita; 

 Elaboração e concretização de protocolos referentes a normas e critérios para 

administração de tratamentos e medicamentos; 

 Promovem ações de formação e sensibilização aos colaboradores e utentes; 

 Atividade na área de gestão de stocks do material médico e de enfermagem; gestão 

de medicamentos, pedidos, receção de encomendas e validação de faturas; gestão 

de receitas, elo de ligação entre o médico e farmácia e a gestão de materiais de 

podologia. 

5.3- Serviço de Reabilitação Física - Técnica Auxiliar de Fisioterapia 

Trabalho desenvolvido em dias úteis, registando as seguintes áreas de intervenção: 

 Ginástica de Reabilitação Individual; 

 Eletroterapia; 

 Massagens de Relaxamento e Terapêutica; 
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 Acompanhamento dos utentes à atividade de Hidroginástica; 

 Assistência à locomoção de utentes no interior da instituição; 

 Assistência no posicionamento dos utentes com dificuldades motoras; 

 Assistência nas refeições; 

Registo de uma média diária de 7 intervenções. 

5.4- Serviço de Animação 

No que concerne ao trabalho desenvolvido no setor da Animação, a intervenção passa 

pelo envolvimento do utente em diferentes áreas de atuação, contribuindo positivamente 

para a articulação do plano individual (desejos e interesses) com o coletivo e consequente 

promoção da participação e sentimento de pertença. 

Uma intervenção interdisciplinar que influencia a vida do utente e do grupo. E que 

assenta na prática de atividade física e motora; expressão plástica; treinamento cognitivo 

(roleta da memória, bingo); expressão e comunicação, atividades lúdicas, culturais e 

desportivas e atividades desenvolvidas e com abertura à comunidade. 

No ano de 2014 e no que respeita à prática de atividade física e motora destacamos as 

aulas de reabilitação física desenvolvidas nos dias úteis em contexto de grande grupo. 
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As aulas de hidroginástica nas piscinas municipais com a frequência de duas vezes por 

semana (terças e quintas) e a decorrer desde setembro de 2014. Com uma média diária de 

11 praticantes no mês de setembro; 9 no mês de outubro; 8 no mês de novembro e 4 no 

mês de dezembro. 

 

 

 

Relativamente às atividades de expressão plástica salientamos trabalhos 

desenvolvidos para dias festivos, labores, carteiras em tecido, objetos em madeira e 

trabalhos para concursos. 

 

 

 

 

 

O treinamento cognitivo comporta a realização de jogos de palavras, roleta da 

memória, bingo, jogos de mesa, cadernos de exercícios e dinâmicas de grupo (jogo da teia 

e ações). 
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A expressão e comunicação através da realização de tertúlias, ações de sensibilização 

e informação (ex. GNR, Centro de Saúde), intercâmbios interinstitucionais e 

intergeracionais. 

 

 

 

 

Participação em atividades lúdicas, culturais e desportivas como idas ao Almoço do 

Idoso, Centro de Artes e Cultura, Teatro, Exposições, Caminhadas e Jogos de Futebol. 
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5.4.1 Atividades desenvolvidas: 

Dia de Reis  

Comemoração a 06 de janeiro de 2014 com a presença do Grupo Musicando, alunos 

do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.  

 

Carnaval 

Participação no Desfile de Carnaval a 28 

de fevereiro com as fantasias de dominós. 

 

 

 

I Torneio de Sueca 

Realizou-se no dia 14 de março o I Torneio 

de Sueca na Instituição, envolvendo todas 

as respostas de centro de dia, apoio ao 

domicílio e estruturas residenciais para 

idosos do concelho. Contou com a 

presença de 26 equipas, um total de 52 participantes. 
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Comemoração do Dia do Pai 

No dia 19 de março celebrou-se o Dia do 

Pai na Instituição com um lanche convívio 

entre pais e filhos. 

 

Dia Internacional da Dança 

Comemorou-se na sede desta associação o 

Dia Internacional da Dança a 29 de abril. 

Um encontro intergeracional com a 

presença do grupo de danças do Elétrico 

Futebol Clube (escalão infantil) e aberto à 

comunidade. 

 

Sessão Fotográfica 

Realização de uma sessão fotográfica a 08 

de maio, de modo a promover os cuidados 

de imagem e a relação utente/família. 

Contratação dos serviços da fotógrafa 

Sandra Ventura. 

Passeio 

Passeio anual ao Santuário de Fátima e 

Valinhos no dia 05 de junho. Um total de 

20 utentes e 7 colaboradores envolvidos. 
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Intercâmbios Interinstitucionais 

Organização de um Arraial de St. António 

a 12 de junho com o convite às respostas 

socias de apoio a idosos do concelho para 

assistirem e apresentarem uma marcha 

popular. Primeira apresentação das 

sessões de musicoterapia promovidas à 

data pelos voluntários do projeto: “Claves de Sol na Casa dos Avós”. 

  

 

 

 

Início do Projeto “Quintas feiras Musicais” 

A 26 de junho recebemos na sede desta associação o 1º grupo – Rancho Folclórico de 

Montargil, dando inicio ao projeto das “Quintas feiras Musicais”. Convívio entre utentes, 

colaboradores, famílias e comunidade.  

 I Participação da Associação nas Festas da Cidade – 2014 

Organização de um Stand da Associação de Solidariedade 

Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós e envolvimento diário 

dos utentes no período de 04 a 08 de julho. Participação no 

Programa “Verão Total” no recinto das Festas. 
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Noite de Fados  

 

Organização de uma Noite de Fados aberta 

à comunidade com “fadistas amadores” do 

distrito no dia 17 de julho. 

 

Celebração do Dia dos Avós 

No dia 26 de julho celebrou-se o dia 

Internacional dos Avós, um lanche entre 

avós e netos na sede da instituição com 

a presença da Banda Filarmónica das 

Galveias e distribuição de presentes dos 

avós aos netos. Marcadores de livros 

realizados no âmbito da animação. 

 

Celebração do 1º Aniversário da Associação 

No dia 24 de agosto celebrou-se o 1º 

Aniversário da instituição. Um dia aberto à 

comunidade com demonstração das 

atividades desenvolvidas e a presença de 

entidades parceiras e grupos musicais do concelho (Rancho Folclórico de Montargil, 

Harmónicas de Ponte de Sor, Acordeonistas do concelho e Orquestra ligeira de Ponte de 

Sor). Encerrando com uma Noite de Fados aberta à comunidade. 
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Descamisada do Milho 

No dia 20 de setembro na sede da 

Associação Recreativa dos Foros do Domingão 

os utentes participaram na “Descamisada do 

Milho” juntamente com a comunidade. 

 

o  

Dia Internacional do Idoso 

Dia 01 de outubro, comemorado na sede da 

Associação com a presença de um acordeonista 

do nosso concelho. 

 

I Edição da Festa do Idoso 

Nos dias 3,4 e 5 de outubro a Associação 

fez-se representar na I edição da Festa do 

Idoso em Ponte de Sor com apresentação dos 

serviços disponibilizados e atividades 

desenvolvidas. 
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S. Martinho 

No dia 11 de novembro celebrou-se na sede da Associação o dia de S. Martinho com a 

degustação de várias receitas de apresentação das castanhas e animação (Harmónicas de 

Ponte de Sor).  

 

     

 

 

 

Natal 

Realização de uma Festa de Natal a 20 de dezembro “Natal Entre Famílias” com a 

presença do Coral Polifónico de Ponte de Sor, apresentação de uma peça de teatro realizada 

pelos utentes/familiares e de uma animação promovida pelos colaboradores. Findando com 

um lanche convívio. 

A 23 de dezembro realização de uma Celebração de Natal e Almoço entre direção, 

utentes, colaboradores e voluntários (Atividade promovida pelo voluntariado e setor de 

Animação com a colaboração do pároco de Ponte de Sor).  
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Baile de Final de Ano 

No dia 31 de dezembro realizou-se o “Baile de Final de Ano” aberto à comunidade e que 

encerrou o Plano de Atividades 2014. 
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6- Gestão e Contas - Demonstração de Resultados 

 

As Demonstrações financeiras constituem as Contas Oficiais da Associação, 

para fins legais e fiscais e foram preparados sob os princípios contabilísticos aceites 

em Portugal. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são 

aplicáveis à ASSPS ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras. 

 

6.1- Informações necessárias para uma melhor interpretação das 

demonstrações financeiras 

Indicadores Financeiros de Realização  

Rubrica 2014 

Resultados Líquidos do Exercício 104,705.81 

Resultados Operacionais do Exercício (EBITDA)  

Proveitos 742,937.41 

Custos 638,231.60 

 

6.1.1 Gastos com os Recursos Humanos/ Pessoal 

Descrição 2014 

Remunerações ao Pessoal 331,006.80 

Encargos sobre Remunerações 65,546.03 

Seguros de Acidente de Trabalho Doenças 

Profissionais 

3145.72 

Outros Gastos com o Pessoal 

(vestuário/calçado e medicina no trabalho) 

2567.10 

Total das despesas Pessoal 402.265,65 

 

6.1.2 Mensalidades dos Utentes 

Descrição 2014 

Mensalidades 417,277.02 
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Absorventes 8737,15 

Transportes 301,86 

 

6.1.3 Subsídios e Doações 

Descrição 2014 

Subsídios da Segurança Social 227,909.64 

Subsídios do IEFP 83,398.93 

Quotizações 826.50 

Doações 4486.31 

  

6.1.4 Fornecimentos e Serviços Externos 

Descrição 2014 

Serviços Especializados 33,868.76 

Materiais 14,418.79 

Energia e fluidos 58,602.04 

Serviços Diversos 7232,78 

Deslocações (portagens) 10,44 

Amortizações da Carrinha (1/3) / Arca 

(totalidade) e Mesa de Som (totalidade) 

3514.43 

Total dos Fornecimentos/ Serviços Externos 117.647,24 

 Nota: Inscrição e Quotas na CNIS------------------------------75 euros (Inscrição 30 e cota 45) 

Comissões Bancárias--------------------------------------------251,45 euros 
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6.1.5 Compras e custo das matérias consumidas 

 

Descrição 2014 

Existências Iniciais 11,449.41 

Compras 110,483.37 

Existências Finais 3940.52 

  

CMC – Custo de matérias consumidas 117,992.26 

 

6.1.6 Caixa e Depósitos Bancários 

A 31 de dezembro de 2014 encontrava-se com o seguinte saldo: 

Descrição 2014 

Caixa 9.883,36 

Depósitos à Ordem 196,626.00 

Outros  

Nota: O saldo de caixa é elevado em virtude dos recebimentos nos últimos dias do ano, 

tendo o mesmo valor sido depositado em janeiro de 2015. 
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7- Perspetivas para 2015 

Após um ano e quatro meses de atividade e de modo a dar continuidade e a consolidar 

o trabalho desenvolvido prevê-se para o ano de 2015: 

 Iniciar a construção de uma sala polivalente, espaço de culto, armazém, e 

espaço para cuidados de imagem, tendo como entidade promotora o 

Município; 

 Concluir o Manual de Análise de Funções; 

 Principiar e concluir a implementação do Sistema de Avaliação de 

Desempenho;  

 Promover conversações online com amigos e familiares através do programa 

Skype; 

 Promover a cedência de espaços a entidades formadoras na área da Geriatria 

de modo a possibilitar uma maior capacitação dos recursos humanos 

internos e externos à instituição para lidar com as diferentes problemáticas 

da população idosa; 

 Trabalhar no sentido de caminhar para o Sistema da Gestão da Qualidade; 

 Adquirir equipamento informático de Estimulação Sensorial; 

 Equipar uma sala de fisioterapia e reabilitação com o objetivo de promover 

a reintegração em atividades da vida diária; 

 Promover aulas de Zumba Gold abertas à comunidade para pessoas com 60 

ou mais anos. 

  

 

 



    João José de Carvalho Taveira Pinto                               Sebastião Marçal Simões     

510519199 Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS Contribuinte : 
: Moeda BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2014 (Valores em Euros) 

DATAS 
RÚBRICAS NOTAS 

31 REG 2014 31 REG 2013 

ACTIVO 

Activo não corrente 
 0,00 Activos fixos tangíveis  5.500,27 
 0,00 Bens do património histórico e artístico e cultural  0,00 

 0,00 Propriedades de investimento  0,00 
 0,00 Activos intangíveis  0,00 

 26,73 Investimentos financeiros  309,67 
 0,00 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 

 26,73  5.809,94 

Activo  corrente 
 11.449,41 Inventários  3.940,52 

 1.358,36 Clientes  289,76 
 0,00 Adiantamentos a fornecedores  0,00 
 0,00 Estado e outros entes públicos  0,00 
 0,00 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 
 0,00 Outras contas a receber  71,04 

-2.371,83 Diferimentos -2.196,23 
 0,00 Outros activos financeiros  0,00 

 100.756,98 Caixa e depósitos bancários  206.509,36 
 111.192,92  208.614,45 

Total do activo  214.424,39  111.219,65 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 

Fundos patrimoniais 
 0,00 Fundos  0,00 
 0,00 Excedentes técnicos  0,00 
 0,00 Reservas  0,00 
 0,00 Resultados transitados  20.697,04 
 0,00 Excedentes de revalorização  0,00 
 0,00 Outras variações nos fundos patrimoniais  0,00 

 20.697,04  0,00 
 20.697,04 Resultado líquido do período  104.705,81 

Total do fundo de capital  125.402,85  20.697,04 

Passivo 

Passivo não corrente 
 0,00 Provisões  0,00 
 0,00 Provisões específicas  0,00 
 0,00 Financiamentos obtidos  0,00 
 0,00 Outras contas a pagar  0,00 
 0,00  0,00 

Passivo corrente 
 25.081,13 Fornecedores  28.322,42 

 0,00 Adiantamentos de Clientes  0,00 
 5.628,15 Estado e outros entes públicos  10.203,50 

 0,00 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 
 0,00 Financiamentos obtidos  0,00 
 0,00 Diferimentos  0,00 

 59.813,33 Outras contas a pagar  50.495,62 
 0,00 Outros passivos financeiros  0,00 

 90.522,61  89.021,54 
Total do passivo  89.021,54  90.522,61 
Total dos fundos patrimoniais e do passivo  214.424,39  111.219,65 

O Presidente da Direção O  TOC  responsável 

Processado por Computador 
F3M - Information Systems, SA 



 

 

                         O Presidente da Direção                                                  O  TOC  responsável 
         João José de Carvalho Taveira Pinto                          Sebastião Marçal Simões     
 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA 

EUROS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

Contribuinte : 510519199 Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS 

Moeda : 

2014 2013 
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 

PERÍODOS 

Vendas e serviços prestados  427.142,53  121.269,90 

Subsídios, doações e legados à exploração  315.794,88  117.368,60 

Variação nos inventários da produção  0,00  0,00 

Trabalhos para a própria entidade  0,00  0,00 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  117.992,26  22.773,13 

Fornecimentos e serviços externos  114.132,81  37.447,98 

Gastos com o pessoal  402.265,65  154.382,69 

Ajustamentos 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 

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

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

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

Outros rendimentos e ganhos  0,00  911,65 

Outros gastos e perdas  75,00  0,00 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos  24.946,35  108.471,69 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  3.514,43  4.135,76 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  20.810,59  104.957,26 

Juros e rendimentos similares obtidos  0,00  0,00 

Juros e gastos similares suportados  251,45  113,55 

Resultados antes de impostos  20.697,04  104.705,81 

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

Resultado líquido do período  20.697,04  104.705,81 

processado por computador 

F3M - Information Systems, SA 
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1 Identificação da Entidade 

A “Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS” é uma instituição sem fins lucrativos, 

constituída sob a forma de “IPSS” com estatutos registados pela inscrição nº. 34/13, a fls. 65 

Verso do Livro 14 das Associações de Solidariedade Social em 20-02-2013, com sede na Avenida 

do Colégio, nº. 4 – 7400-221 Ponte de Sôr. Tem como atividade o Apoio á Terceira Idade em 

termos de Lar, para que possa prosseguir os seguintes objetivos: 

   

 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2014 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. No 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)  

 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2013, pelo que à data da transição do 

referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações 

Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 

2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. 

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2014 aplicando as 

disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2014 que foram 

preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor nesta altura.  

Como iniciamos a atividade em Agosto de 2013 não houve qualquer ajustamento nem foi 

preciso fazer qualquer transição que pudesse refletir as diferença ocorridas nas Demonstrações 

Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL. Como não houve ajustamentos não existe nada 

evidenciado em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos provenientes da adoção deste 



 Anexo em 10 de Março de 2015 

Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS 5 
 
NIF:510519199 - Publicação em Diário da República 

© F3M – Information Systems, SA 

referencial contabilístico só produzem efeitos a partir de 2013, pelo que não houve qualquer 

registo em “Fundos Patrimoniais” e estão descritos e explicitados no quadro que se segue: 

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais  

Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC  

Desreconhecimento de Ativos Intangíveis  

Outros Ajustamentos  

Impostos Diferidos  

Total de Ajustamentos 0,00 

Fundos Patrimoniais SNC-ESNL  

 

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte: 

Reconciliação do Resultado  

Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC  

Desreconhecimento de ativos Intangíveis  

Outros Ajustamentos  

Impostos Diferidos  

Total de Ajustamentos 0,00 

Resultado Líquido SNC-ESNL  

 

3 Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

3.1 Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

3.1.1 Continuidade: 

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Associação continuará a operar 

no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção 

da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
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rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por 

acréscimos” e “Diferimentos”. 

 

3.1.3 Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para 

os utentes. 

 

3.1.4 Materialidade e Agregação: 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente 

relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

3.1.5 Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados. 

 

3.1.6 Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 

do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as 

quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

 A natureza da reclassificação;  

 A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e  

 Razão para a reclassificação.  

 

 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 
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3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias 

para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de 

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou 

operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu 

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. 

 

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incursas, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais 

 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Terrenos e recursos naturais  

Edifícios e outras construções  

Equipamento básico  

Equipamento de transporte  

Equipamento biológico  

Equipamento administrativo  

Outros ativos fixos tangíveis  

 

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual 

quando este exista. 

 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que 

se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos 

operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 
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3.2.2 Bens do património histórico e cultural 

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. 

Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo 

valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do 

dador. 

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam 

contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à 

perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação 

careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às 

circunstâncias que a rodearam. 

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais” 

 

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem 

aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua 

vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são 

registadas como gastos do período. 

 

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto 

do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, 

estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo 

destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de 

segurança, sistemas de anti-incêndio. 

 

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes 

bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem 

benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e 

manutenção. 

As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em 

condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de 

produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada. 

 

3.2.3 Propriedades de Investimento 
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Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou 

valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou aos fornecimentos 

de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da 

atividade corrente dos negócios. 

 

As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por 

avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas 

diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica “Aumentos/reduções de justo valor”, 

as variações no justo valor das propriedades de investimento. 

 

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que 

são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na 

rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou 

promoção do ativo. 

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de 

construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de 

investimento”, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados. 

 

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre 

outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração 

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros 

acrescem ao valor das Propriedades de Investimento. 

 

3.2.4 Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 

 

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos 

conhecimentos técnicos. 

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre 

capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou 
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utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam 

cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período. 

 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha recta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Projetos de Desenvolvimento  

Programas de Computador  

Propriedade industrial  

Outros Ativos Intangíveis  

 

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo 

zero, exceto se: 

 Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou  

 Houver um mercado ativo para este ativo, e  

 Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.  

 

3.2.5 Investimentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o 

controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados 

pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com 

uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade. 

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de 

ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este 

ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos 

recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. 

 

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo 

de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou 

Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado 

separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, 

efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. 
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Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, 

sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. 

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a 

diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação 

de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando 

o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade. 

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de ativos, o 

Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas 

perdas por imparidade não são reversíveis. 

 

3.2.6 Inventários 

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os 

custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que 

o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda 

por imparidade. 

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO 

(first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos 

custos individuais através do uso de identificação específica. 

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o 

custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais. 

 

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento 

das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão 

diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados 

pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Pois estes s da Entidade ou os ser 

 

 

 

3.2.7 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção: 

 Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;  
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 Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;  

o Alterações no risco segurado;  

o Alterações na taxa de câmbio;  

 Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte 

numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se 

relacionem com:  

o Entrada em incumprimento de uma das partes;  

o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:  

 Alterações no preço do bem locado;  

 Alterações na taxa de câmbio  

 Entrada em incumprimento de uma das contrapartes  

 

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de 

fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram 

com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela 

entidade estão registados no ativo pela quantia realizável. 

 

Clientes e outras contas a Receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizável líquido. 

 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 

recebido (total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e 

respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva 

inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. 

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em 

que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não 

Correntes. 

 

Outros ativos e passivos financeiros 
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Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

 

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados 

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra 

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 

reconhecida a reversão. 

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 

 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

 

3.2.8 Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

 Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;  

 Fundos acumulados e outros excedentes;  

 Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo  

 

3.2.9 Provisões 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a 

Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um 
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evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um 

exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar 

a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e 

incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a 

estimativa a essa data. 

 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no 

entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios 

económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os ativos Contingentes 

também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 

3.2.10 Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos 

custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como 

gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos 

similares suportados”. 

E/ou 

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção 

ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A 

capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo 

e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do 

ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para 

preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização 

durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja 

interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente 

relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis 

para capitalização. 

 

Locações 

Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 
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 Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma 

substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato 

é realizado; ou  

 Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.  

 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da 

“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 

 

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação 

financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e 

depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas. 

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, 

respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos 

diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (poe exemplo: custos de negociação e de 

garantia). 

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o 

ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto. 

 

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na 

rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”. 

 

3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as 

tributações autónomas. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

   a)       “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

   b)      As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;  

   c)   As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: 
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“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício 

das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem 

como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da 

legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos: 

   a)   Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução 

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos 

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas 

alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1; 

   b)   Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação 

posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da 

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do 

referido prazo; 

   c)  Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, 

por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades 

económicas por elas prosseguidas.” 

 

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 

21,5%sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de 

IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do 

CIRC. 

 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, 

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e 

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou 

impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou 

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão 

estar sujeitas a revisão. 

 

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

Ou 
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As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes 

efeitos: 

   

 

5 Ativos Fixos Tangíveis 

Bens do domínio público 

A Entidade usufrui dos seguintes “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público: 

Descrição 

 

 

Bens do património histórico, artístico e cultural 

No período de 2013, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, 

artístico e cultural”: 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 0,00     0,00 

Bens Imóveis 0,00     0,00 

Arquivos 0,00     0,00 

Bibliotecas 0,00     0,00 

Museus 0,00     0,00 

Bens móveis 0,00     0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 2013 

Descrição Saldo Inicial Abates Diminuições Saldo final 

Custo     

Bens Imóveis     

Arquivos     

Bibliotecas     

Museus     

Bens móveis     

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

No período de 2014, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, 

artístico e cultural”: 

 

 2014 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 0,00     0,00 

Bens Imóveis 0,00     0,00 

Arquivos 0,00     0,00 

Bibliotecas 0,00     0,00 

Museus 0,00     0,00 
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Bens móveis 0,00     0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2013 e de 2014, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras 
construções 

0,00     0,00 

Equipamento básico 0,00 3.600,71    3.600,71 

Equipamento de transporte 0,00     0,00 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00     0,00 

Total 0,00 3.600,71 0,00 0,00 0,00 3.600,71 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras 
construções 

0,00     0,00 

Equipamento básico 0,00 3.600,71    3.600,71 

Equipamento de transporte 0,00     0,00 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00     0,00 

Total 0,00 3.600,71 0,00 0,00 0,00 3.600,71 

 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 0,00   0,00 

Edifícios e outras 
construções 

0,00   0,00 

Equipamento básico 0,00   0,00 

Equipamento de transporte 0,00   0,00 

Equipamento biológico 0,00   0,00 

Equipamento administrativo 0,00   0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00   0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 2014 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 
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Edifícios e outras 
construções 

0,00     0,00 

Equipamento básico 3.600,71 380,00    3.980,71 

Equipamento de transporte 0,00 8.250,00    8.250,00 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00 384,70    384,70 

Total 3.600,71 9.014,70 0,00 0,00 0,00 12.615,41 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras 
construções 

0,00     0,00 

Equipamento básico 3.600,71 380,00    3.980,71 

Equipamento de transporte 0,00 2749,73    2.749,73 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00 384,70    384,70 

Total 3.600,71 3.514,43 0,00 0,00 0,00 7.115,14 

 

 2014 

Descrição Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 0,00   0,00 

Edifícios e outras 
construções 

0,00   0,00 

Equipamento básico 0,00   0,00 

Equipamento de transporte 0,00   0,00 

Equipamento biológico 0,00   0,00 

Equipamento administrativo 0,00   0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00   0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Propriedades de Investimento 

No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos de 

2013 e 2014, foram os seguintes: 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

       

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 2014 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

       

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6 Ativos Intangíveis 

Bens do domínio público 
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A Entidade usufrui dos seguintes “Ativos Intangíveis” do domínio público: 

Descrição 

 

 

Outros Ativos Intangíveis 

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2013 e de 2014, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

0,00 535,05    535,05 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 

Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

Total 0,00 535,05 0,00 0,00 0,00 535,05 

Depreciações acumuladas 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

0,00 535,05    535,05 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 

Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,05 

 

 2013 

Descrição Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Perdas por Imparidade Acumuladas 

Goodwill 0,00   0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00   0,00 

Programas de Computador 0,00   0,00 

Propriedade Industrial 0,00   0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00   0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Goodwill 0,00     0,00 
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Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de Computador 535,05     535,05 

Propriedade Industrial 0,00     0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00     0,00 

Total 535,05 0,00 0,00 0,00 0,00 535,05 

Depreciações acumuladas 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de Computador 535,05     535,05 

Propriedade Industrial 0,00     0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00     0,00 

Total 535,05 0,00 0,00 0,00 0,00 535,05 

 

 2014 

Descrição Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Perdas por Imparidade Acumuladas 

Goodwill 0,00   0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00   0,00 

Programas de Computador 0,00   0,00 

Propriedade Industrial 0,00   0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00   0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7 Locações 

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira: 

 2014 2013 

Descrição Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma: 

 2014 2013 

Descrição Capital Juros Total Capital Juros Total 

Até um ano       

De um a cinco anos       

Mais de cinco anos       

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8 Custos de Empréstimos Obtidos 
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Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 2014 2013 

Descrição Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total 

Empréstimos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descobertos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contas caucionadas   0,00   0,00 

Contas Bancárias de Factoring   0,00   0,00 

Contas bancárias de letras 
descontadas 

  0,00   0,00 

Outros Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se 

como segue: 

 2014 
5 

2013 

Descrição Capital Juros Total Capital Juros Total 

Até um ano       

De um a cinco anos       

Mais de cinco anos       

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9 Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 2013 2014 

Descrição Inventário 
inicial 

Compras Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Compras Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matérias-primas, 
subsidiárias e de 
consumo 

0,00 34.447,85 0,00 11.449,41 110.483,37 0,00 3.940,52 

Produtos acabados e 
intermédios 

0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Subprodutos, 
desperdícios, resíduos e 
refugos 

0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Produtos e trabalhos em 
curso 

0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

Total 0,00 34.447,85 0,00 11.449,41 110.483,37 0,00 3.940,52 

 

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

   22.773,13   117.992,26 

Variações nos 
inventários da produção 

   0,00   0,00 

 

10 Rédito 
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Para os períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

Descrição 2014 2013 

Vendas 0,00 0,00 

Prestação de Serviços 

Quotas de utilizadores 426.316,03 121.269,90 

Quotas e joias 826,50 82,00 

Promoções para captação de recursos 0,00 0,00 

Rendimentos de patrocinadores e colaborações 0,00 0,00 

Juros 0,00 0,00 

Royalties 0,00 0,00 

Dividendos 0,00 0,00 

Total 427.142,53 121.351,90 

 

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Provisões 

Nos períodos de 2013 e 2014, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões: 

Descrição 2013 Aumentos Diminuições 2014 

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garantias a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Processos judiciais em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acidentes de trabalho e doenças profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matérias ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reestruturação 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisões específicas do sector 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

O aumento/diminuição da provisão “mencionar qual a rubrica da provisão” deve-se ao facto de 

“indicar o motivo”. 

 

Passivos contingentes 

“Relatar os passivos contingentes existentes, bem como os efeitos que podem ter e quais a 

incertezas que o mesmo acarreta, devendo ser indicado se existe a possibilidade de haver um 

exfluxo associado ao referido passivo contingente.” 

 

Ativos contingentes 

“Descrever quais os ativos contingentes existentes e que efeitos estes podem ter” 

 

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”: 
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Descrição 2014 2013 

Subsídios do Governo 

   

Apoios do Governo 

   

Total 0,00 0,00 

 

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

Em 31/12/2014 e 31/12/2013, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito: 

 

 2014 2013 

Descrição Valor 
(moeda 

estrangeira) 

Valor 
inicial (€) 

Câmbio Valor Valor 
(moeda 

estrangeira) 

Valor 
inicial (€) 

Câmbio Valor 

         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

14 Imposto sobre o Rendimento 

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a 

pagar referente: 

Descrição 2014 2013 

IRC Liquidado   

Tributação Autónoma   

Total 0,00 0,00 

 

 

 

 

15 Benefícios dos empregados 

Todos os empregados desta Associação prestam os seus serviços a tempo completo, receberam 

todos os seus ordenados e salários até 31 de Dezembro de 2014, as contribuições para a 

Segurança Social foram enviadas e pagas nos prazos respetivos. 

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2013 e 2014, foram, 

respetivamente de cinco elementos em ambos os anos. Em 2013 foi uma comissão Instaladora, 

aos quais não foi pago nenhum valor, nem como remuneração nem a qualquer título. Em 2014 

existe uma direção com cinco elementos que foi eleita por sufrágio. Nenhum elemento dos 

órgãos diretivos recebeu qualquer valor, nem como remuneração nem a qualquer título. 

De acordo com a lei em vigor, todos os funcionários tem em dia a sua apólice de Seguros de 

Acidentes da Trabalho. 
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O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2014 foi de “37” e em 31/12/2013 

foi de “28”. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

Descrição 2014 2013 

Remunerações aos Órgãos Sociais 0,00 0,00 

Remunerações ao pessoal 330.533,60 122.041,78 

Benefícios Pós-Emprego 0,00 0,00 

Indemnizações 473,20 0,00 

Encargos sobre as Remunerações 65.546,03 24.174,26 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais 

3.145,72 393,15 

Gastos de Ação Social 0,00 0,00 

Outros Gastos com o Pessoal 2.567,10 7.773,50 

Total 402.265,65 154.382,69 

 

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

534/80, de 7 de Novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que 

a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

 

17 Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas 

as seguintes informações. 

 

 

17.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2014 e 2013, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2014 2013 

Investimentos em subsidiárias 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em associadas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em entidades conjuntamente controladas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos noutras empresas 0,00 0,00 

Outros investimentos financeiros 309,67 26,73 

Perdas por Imparidade Acumuladas 0,00 0,00 

Total 309,67 26,73 
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17.2 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

A 31 de Dezembro de 2014 e 2013, apresentava os seguintes saldos: 

Descrição 2014 2013 

Ativo 

Fundadores/associados/membros - em curso 0,00 0,00 

Doadores - em curso 0,00 0,00 

Patrocinadores 0,00 0,00 

Quotas 0,00 0,00 

Financiamentos concedidos - Fundador/doador 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Perdas por imparidade 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Passivo 

Fundadores/associados/membros - em curso 0,00 0,00 

Financiamentos obtidos - Fundador/doador 0,00 0,00 

Resultados disponíveis 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

 

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2014 e 2013, são 

discriminados da seguinte forma: 

Outras operações 2014 2013 

 Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente 

Beneficiários das mutualidades - 
prestações a pagar 

    

Beneficiários das mutualidades - 
capitais vencidos a pagar 

    

Beneficiários das mutualidades - 
rendas vitalícias a pagar 

    

Beneficiários das mutualidades - 
melhorias de benefícios 

    

Beneficiários das mutualidades - 
subvenções 

    

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

17.3 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2014 e 2013 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for: 

Descrição 2014 2013 

Clientes e Utentes c/c 

Clientes 0,00 0,00 

Utentes 289,76 1.358,36 

Clientes e Utentes títulos a receber 

Clientes 0,00 0,00 

Utentes 0,00 0,00 
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Clientes e Utentes factoring 

Clientes   

Utentes   

Clientes e Utentes cobrança duvidosa 

Clientes   

Utentes   

Total 289,76 1.358,36 

 

Nos períodos de 2014 e 2013 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”: 

Descrição 2014 2013 

Clientes   

Utentes 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

 

17.4 Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a seguinte 

decomposição: 

Descrição 2014 2013 

Remunerações a pagar ao pessoal 0,00 -6.983,98 

Adiantamentos ao pessoal 0,00 0,00 

Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 

Devedores por acréscimos de rendimentos 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 -174,89 

Outros Devedores  71,04 -1.918,57 

Perdas por Imparidade 0,00 0,00 

Total 71,04 -9.077,44 

 

17.5 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

Descrição 2014 2013 

Gastos a Reconhecer 

   

Total 2196,23 2371,83 

Rendimentos a Reconhecer 

   

Total 0,00 0,00 

 

 

17.6 Outros ativos Financeiros 

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, investimentos nas seguintes entidades: 

Descrição 2014 2013 

   

Total 0,00 0,00 

 

17.7 Caixa e Depósitos Bancários 
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A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2014 e 2013, encontrava-se 

com os seguintes saldo: 

Descrição 2014 2013 

Caixa 9.883,36 294,46 

Depósitos à ordem 196.626,00 100.462,52 

Depósitos a prazo 0,00 0,00 

Outros   

Total 206.509,36 100.756,98 

 

17.8 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados transitados 0,00 20.697,04 0,00 20.697,04 

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras variações nos fundos patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 20.697,04 0,00 20.697,04 

 

17.9 Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

Descrição 2014 2013 

Fornecedores c/c 28.322,42 25.081,13 

Fornecedores títulos a pagar 0,00 0,00 

Fornecedores faturas em receção e conferência 0,00 0,00 

Total 28.322,42 25.081,13 

 

 

17.10 Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 

Descrição 2014 2013 

Ativo 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 0,00 0,00 

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Passivo   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 0,00 0,00 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Singulares (IRS) 

854,00 87,70 

Segurança Social 9.329,72 5.516,62 

Outros Impostos e Taxas 19,78 23,83 

Total 10.203,50 5.540,45 
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17.11 Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

Descrição 2014 2013 

 Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente 

Pessoal     

Remunerações a pagar  0,00  6.983,98 

Cauções 0,00  0,00  

Outras operações  0,00  174,89 

Perdas por imparidade acumuladas  0,00  0,00 

Fornecedores de Investimentos  0,00  0,00 

Credores por acréscimo de gastos  0,00  0,00 

Outros credores  -71,04  1.918,57 

Total 0,00 -71,04 0,00 9.077,44 

 

17.12 Outros Passivos Financeiros 

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 são os seguintes: 

Descrição 2014 2013 

 -0 -0 

Total 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2014 e 2013, os seguintes subsídio, doações, heranças 

e legados: 

Descrição 2014 2013 

Subsídios do Estado e outros entes públicos 227.909,64 91.117,39 

Subsídios de outras entidades 83.398,93 25.235,67 

Doações e heranças 4.486,31 1.015,54 

Legados 0,00 0,00 

Total 315.794,84 117.368,60 

 

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. 
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17.14 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro 

de 2014 e de 2013, foi a seguinte: 

Descrição 2014 2013 

Subcontratos 0,00 0,00 

Serviços especializados 33.868,76 7.748,46 

Materiais 14.418,79 7.314,59 

Energia e fluidos 58.602,04 16.782,02 

Deslocações, estadas e transportes 10,44 0,00 

Serviços diversos  7.232,78 5.602,91 

Total 114.132,81 37.447,98 

 

17.15 Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2014 2013 

Rendimentos Suplementares 0,00 901,61 

Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 10,04 

Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00 

Ganhos em inventários 0,00 0,00 

Rendimentos e ganhos em subsidiárias, 
associadas e empreendimentos conjuntos 

0,00 0,00 

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos 
financeiros 

0,00 0,00 

Rendimentos e ganhos em investimentos não 
financeiros 

0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 0,00 0,00 

Total 0,00 911,65 

 

 

 

17.16 Outros gastos e perdas 

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2014 2013 

Impostos 0,00 0,00 

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 0,00 

Dividas incobráveis 0,00 0,00 

Perdas em inventários 0,00 0,00 

Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

0,00 0,00 

Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros 0,00 0,00 

Gastos e perdas investimentos não financeiros 0,00 0,00 

Outros Gastos e Perdas 75,00 0,00 

Total 75,00 0,00 
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17.17 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

Descrição 2014 2013 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 40,40 0,00 

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 

Outros gastos e perdas de financiamento 211,05 113,55 

Total 251,45 113,55 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos 0,00 0,00 

Dividendos obtidos 0,00 0,00 

Outros Rendimentos similares 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Resultados Financeiros -251,45 -113,55 

 

17.18 Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2014. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram 

aprovadas pela Direção da Associação em 24 de Março de 2015. 

 

 

 

Ponte de Sôr, 10 de Março de 2015 

 

 O Técnico Oficial de Contas A Direção 

 

 Sebastião Marçal Simões – TOC 46503  João José de Carvalho Taveira Pinto 
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