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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
O presente relatório deduz-se do exercício da Direção, no contexto do mandato relativo ao 
quadriénio 2019/2022. Assim, dando cumprimento às disposições emanadas pelas Adminis-
trações Centrais e Centro Distrital da Segurança Social e para efeitos do disposto no artigo 
34º, alínea d) e artigo 38º, alínea 2) dos Estatutos do Centro Apoio a Idosos, procede-se à 
elaboração do competente relatório de Gestão e Contas, relativamente ao ano de 2020.1 
 
Ele contempla as dificuldades que a instituição passou no último ano, para sair vitoriosa no 
combate à pandemia COVID 19, não descurando a procura da excelência na prestação de 
serviços aos utentes e a manutenção dos investimentos imprescindíveis ao funcionamento 
institucional. 

ECONOMIA PORTUGUESA2 
De acordo com o Boletim Económico dezembro de 2020, do Banco de Portugal, a Economia 
Portuguesa em 2020 foi profundamente afetada pela pandemia Covid-19 que teve um im-
pacto assimétrico na atividade económica, sendo mais negativo nos setores mais afetados 
pelas medidas de distanciamento social (comércio, alojamento e restauração).  
 
As medidas de contenção da crise de saúde pública e a precaução dos agentes económicos 
na primeira metade do ano levaram a uma queda do PIB de (8,1%), sustentado pela diminui-
ção do consumo privado (6,8%) e pela diminuição das exportações (4,8%), dado o cenário de 
acrescida incerteza global.  
No terceiro trimestre, após o gradual levantamento das medidas de contenção, assistiu-se a 
uma recuperação rápida e acentuada da atividade, com um crescimento do PIB na ordem 
dos (13,3%) face ao trimestre anterior, consequência da despesa adiada durante o período 
de confinamento. 
Em contraste, no quarto trimestre, com a implementação de novas medidas de contenção, 
houve uma queda de (1,8%) face ao trimestre anterior, refletida na redução da procura in-
terna e das exportações de serviços em particular relacionados com o turismo. 
 
A inflação, medida pela taxa de variação do IHPC, situou-se em 2020 em (0,2%) e em 2019 
(0,3%). Esta redução decorre do abrandamento dos preços dos serviços e da queda dos pre-
ços dos bens industriais não energéticos, refletidos no preço do petróleo. Em oposição, os 
preços dos bens alimentares aceleraram em 2020. 
 
A taxa de desemprego em 2019 situou-se em 6,5% para 6,8% em 2020. Para além das medi-
das de apoio ao emprego e do recurso ao teletrabalho, a evolução da taxa de desemprego 
foi aliviada na primeira metade do ano pelo aumento da inatividade.  
O emprego diminuiu 2,3% em 2020, reflexo do impacto das medidas de apoio às empresas, 
em particular, o regime de layoff simplificado.  
 

                                                      
1 Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro 
 

 
2 Banco de Portugal – Boletim Económico | dezembro 2019 
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Segundo o INE, é entre os jovens que o desemprego mais se sente: 22,6% dos desemprega-
dos registados em 2020 estão na faixa etária entre os 15 e os 24, uma subida de 4,3% em 
relação à estimativa de 2019. No subgrupo dos jovens entre os 15 e os 34 anos, 11,6% não 
trabalha. 
 
Em 2020, as perspetivas para a economia portuguesa bem como o resto do mundo, foram 
profundamente afetados pela propagação do vírus, pelas medidas de contenção e pelo im-
pacto sobre o comportamento dos agentes económicos. Viveu-se rodeados de uma incerte-
za elevada, associada à evolução da pandemia e à implementação no curto prazo de uma 
solução médica eficaz em larga escala. Antecipa-se uma recuperação económica para o perí-
odo 2021/2023 baseada no controlo gradual da pandemia, diminuição da incerteza e pelo 
apoio das medidas de política económica e da política monetária e orçamental, destacando 
o aumento do recebimento de fundos europeus, em particular relacionados com o Next Ge-
neration EU. 



                                      Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 6 - 

 

Corpos Gerentes – Quadriénio 2019/2022 

Portimão, 07/01/2019 

Assembleia-Geral 
Presidente: Pedro Miguel Bastos Rosado 
1ª Secretário: Abílio do Carmo Lima 
2º Secretário: Ana Maria Chapeleira Fazenda 

Direção 
Presidente: José Manuel Figueiredo Santos 
Vice-Presidente: António Cândido Alves de Sousa Glória 
Secretária: Maria Leonor Cruz dos Reis Salsa 
Tesoureiro: Joaquim Manuel das Neves Catarino 
Vogais: Estevão António Arsénio Duarte 
 Maria Susel Dias Ladeira Ferreira Nunes 
 Virgílio Miguel Rodrigues Machado 

Suplentes: Maria da Conceição Martins Manita Severino Florêncio 

  

Conselho Fiscal 
Presidente: Carlos Alberto da Conceição Bicheiro 
Secretário: António Bicho Lopes 
Relator: Fernando Manuel Conceição Nascimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 7 - 

A IMPORTÂNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS3 

Não obstante as ESNL não terem o lucro como objetivo, o facto de responderem a finalida-
des de interesse geral que ultrapassam a atividade produtiva e a venda de produtos ou a 
prestação de serviços, bem como o atual contexto socioeconómico em que se verifica a 
crescente importância do vulgarmente designado «terceiro setor», é cada vez mais justifica-
do o reforço das exigências de transparência relativamente às suas atividades e aos recursos 
que utilizam mediante um processo de prestação de contas através do qual as entidades 
disponibilizem a todos os interessados (stakeholders) informação fidedigna sobre a gestão 
dos recursos que lhes são confiados, bem como sobre os resultados alcançados no desen-
volvimento das suas atividades. 
Compreender a importância da prestação de contas no terceiro setor exige conhecer e com-
parar a natureza das relações e operações realizadas pelas entidades do terceiro setor com 
aquelas do setor público e do setor privado. 
O setor privado é regulado pelo mercado e pelos normativos emanados do Estado, verifi-
cando-se uma relação direta entre os seus intervenientes, na medida em que as entidades 
com fins lucrativos procuram oferecer aos seus clientes o melhor bem e/ou serviço em troca 
do melhor preço e da fidelidade comercial, bem como procuram oferecer aos seus sócios a 
maior rentabilidade do capital investido em troca do financiamento destes. 
No setor público também se vislumbra um considerável nexo de causalidade entre o com-
portamento dos intervenientes, na medida em que as entidades públicas, financiadas pelos 
impostos, fornecem serviços e subsídios aos cidadãos que na qualidade de eleitores elegem 
os respetivos governantes, pelo que se pode assumir que a regulação do setor é assegurada 
de forma mais ou menos direta pelos eleitores. 
Já no caso do terceiro setor não se verifica uma sujeição direta à regulação do mercado e 
dos eleitores: 

• O preço de mercado dos bens e serviços disponibilizados pelas ESNL aos seus utentes 
não é totalmente suportado por estes, em virtude (i) de ser suportado, total ou parcial-
mente, pelos financiadores e pelos doadores, ou (ii) de no seio das próprias ESNL serem 
atingidas economias de escala normalmente não alcançadas no setor privado; 

• No caso dos financiadores e doadores que não sejam os beneficiários diretos dos bens e 
serviços prestados, através do financiamento e da doação obtêm a contrapartida do 
cumprimento das suas obrigações de Estado (financiadores públicos) ou da satisfação de 
necessidades de autoestima (financiadores privados). 

No atual contexto de (i) expansão do terceiro setor, (ii) incremento da diversidade e comple-
xidade dos bens e dos serviços prestados, (iii) de redução dos apoios governamentais e (iv) 
aumento da concorrência pelas fontes de financiamento privadas, é notório o crescente in-
teresse dos financiadores e dos doadores em mais e melhor informação por parte das ESNL, 
nomeadamente quanto à forma como os fundos estão a ser geridos e aplicados, bem como 
o maior interesse por parte da sociedade civil em virtude das isenções fiscais e dos subsídios 
que o Estado concede a estas entidades. 
Esta responsabilização social crescente está intimamente relacionada com o novo paradigma 
socioeconómico denominado de accountability que tímida e positivamente se tem vindo a 
estabelecer nas organizações públicas e privadas, e de acordo com o qual o ato de prestar 

                                                      
3 Manual de Prestação de Contas nas Entidades do Setor Não Lucrativo - O processo de relato financeiro em 
SNC-ESNL - Duarte Nuno Araújo; Patrícia Cardoso; José Novais – Editora: Vida Económica 
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contas, consiste em reconhecer e assumir com responsabilidade e transparência os impactos 
das políticas, decisões, ações, produtos e desempenho a eles associados. 
Sob este novo paradigma, uma organização passa a estar social e eticamente comprometida 
a envolver os stakeholders na identificação, na compreensão e também na capacidade de 
resposta aos assuntos e preocupações sobre sustentabilidade, e passa a relatar, explicar e 
estar disponível para responder sobre as suas decisões, as suas ações e o seu desempenho. 
É numa sociedade cada vez mais interconectada e complexa, que as boas práticas de relato 
assumem o seu papel para a transparência, a credibilidade e a sustentabilidade da sociedade 
e das organizações. 
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ATAS DA REUNIÃO DE DIREÇÃO – SÚMULA DE DELIBERAÇÕES 
 
*Adiada a decisão da manutenção ou rescisão do contrato com a nutricionista que terá lugar 
logo que a mesma apresente o estudo e os resultados do trabalho efetuado e em execução 
no setor da alimentação……………………………………………….………………………………………………………... 
*Da análise do preçário em vigor e face a algumas considerações das técnicas presentes, foi 
feito o entendimento de que o mesmo deverá sofrer algumas atualizações. Relativamente às 
fraldas foi feita a recomendação de que a empresa fornecedora deverá ser avisada atempa-
damente de que a qualidade das mesmas não é a esperada. ………………………………………………… 
*Definido o prazo para conclusão da Avaliação de Desempenho do pessoal, por parte das 
Diretoras Técnicas para 28 de fevereiro, com exceção da Raminha e Diogo Goncalves que, 
por motivos supervenientes, serão feitos pela mesma Diretora Técnica Dr.ª Alzira Calha, até 
30 de Março, com a concordância da mesma…………………………………..................................... 
*Aprovada a implementação de uma nova matriz dos horários da enfermagem, depois de 
colhidos os contributos das diretores técnicas Cláudia Inácio e Alzira Calha e de uma reunião 
de análise prévia, como os enfermeiros ao serviço, sem prejuízo de uma próxima, para sedi-
mentação dos mesmos, tendo como objetivo a sua compactação por forma a reduzir o tem-
po de permanência diária das funcionárias na instituição, considerado excessivo e menos 
produtivo……………………………………………………………………………………..………………………………………… 
*Aprovadas as datas nas quais haverá tolerância de ponto, no corrente ano de 2020, a saber: 
no Natal, 24 de dezembro (quinta-feira) e no Ano Novo, 31 de dezembro (quinta- feira)……….  
*Aprovada a abertura de concurso obras de execução na estrutura e alvenaria no edifício A e 
casas de banho no edifício C, das vivendas Vilavó, cujos valores serão apurados e aprovados 
oportunamente………...….…………………………………………………......................................................... 
*Autorizada a contratação de mais duas auxiliares de ação direta para a função de vigilantes 
noturnas, conforme recomendação das Técnicas de Acompanhamento da Segurança Social. 
Analisada a admissão de uma enfermeira no próximo mês de fevereiro, em resultado de um 
concurso que se pretende sistematicamente aberto até preenchimento de 5 elementos ao 
serviço da instituição. A direção aguarda orientações da comissão de acompanhamento 
quanto ao perfil de ajustamento de um quadro para animação sociocultu-
ral………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*Em consonância com deliberação  constante de ata de reunião da Direção efetuada em 
vinte e dois de janeiro do corrente ano,  no seu ponto sete que se transcreve –“Aprovada a 
abertura de concurso para execução de obras na estrutura e alvenaria no edifício A e casas 
de banho no edifício C, das vivendas Vilavó, cujos valores serão apurados e aprovados opor-
tunamente”, confirma-se o anteriormente deliberado, esclarecido que se encontra o valor 
base do concurso de 75.000,00 (Setenta e cinco mil euros) mais IVA  para o edifício A, aguar-
dando-se a ultimação do concurso das casas de banho do edifício C para abertura de outro 
concurso…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Como notas introdutórias aos trabalhos, a direção congratulou-se com o desempenho de 
todos os colaboradores ao serviço da mesma, que culminou no desiderato conseguido da 
inexistência quer de utentes, quer de funcionários contaminados pelo covid 
19…………………….......................................................................................................................... 
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*No domínio das novas admissões, quer de utentes, quer de funcionários, aquando sucede-
rem, foi unânime a posição de que deverão ser objeto prévio da execução de teste covid e, 
no caso dos utentes, em particular, do cumprimento de quarentena…………………………………….. 

*Porque o momento é particularmente oportuno à reflexão, foram trabalhados alguns con-
siderandos relativamente à possibilidade da conversão do Centro de Dia em Apoio Domiciliá-
rio, não sem que sejam feitos estudos prévios quanto à possibilidade do seu funcionamento 
no âmbito dos novos encargos de desdobramento de transportes e da capacidade técnica, 
face às exigências de manutenção de distâncias sociais que as novas exigências da DGS e da 
Segurança Social supõem………………………………………................................................................... 

*Face aos problemas surgidos pela aplicação das normas da DGS relativamente a lares, que 
obrigaram à criação de quartos de isolamento; verificou-se que a atual lotação do Lar da 
Raminha tornou muito difícil o cumprimento dessa exigência. A situação não se tornou mais 
complicada porque, até à data, todos os testes feitos aos utentes deram resultados negati-
vos. Assim, a direção analisou a oportunidade da execução de um estudo interno de refunci-
onalização do Lar da Raminha e das suas implicações a nível social, designadamente da me-
lhoria da qualidade de vida dos utentes e das implicações económicas, designadamente ao 
nível da reprodução dos serviços prestados pelo estabelecimento………………………………………… 

*Aprovada a abertura de concurso para execução de obras na estrutura e alvenarias do blo-
co C- 3ª fase, das vivendas Vilavó, sendo o valor base do concurso de € 43.500,00 (quarenta 
e três mil e quinhentos euros) mais IVA…………………………...……………………………………………………. 
*Decidido proceder à atualização do preçário, de acordo com valores resultantes do aumen-
to das despesas com materiais utilizados, por utentes e pessoal que lhes presta apoio, passí-
veis de ser imputadas aos beneficiários dos mesmos.……………………………………………….…………… 
*Autorizada a retoma/prossecução da prestação de “Trabalho a favor da comunidade”, sen-
do obrigatório o uso de máscaras se o mesmo se processar no exterior dos edifícios e execu-
ção de teste Covid 19, se o trabalho se desenvolver no interior………………...…………………........ 

*De acordo com o nº 4 do artigo 124º do CCP, a Direção, depois de apreciar o relatório final 
do júri do procedimento por consulta prévia para a realização da empreitada de “OBRAS DE 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E ALVENARIAS EXTERIORES DO BLOCO C, DAS VIVENDAS VILAVÓ 
– 3ª FASE – RAMINHA, e depois de decorrido o prazo de audiência prévia a que o processo 
foi sujeito, nos termos da legislação em vigor, delibera seja entregue à empresa Regulcon-
crete, S.A. pelo valor de € 42.398,00 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e oito euros) 
mais IVA…………………………............................................................................................................ 
*Deliberado entrevistar na próxima quarta-feira, dia vinte e dois do corrente, mais dois en-
fermeiros, na tentativa de conseguirmos completar os quadros da Instituição, o que se tem 
revelado de uma dificuldade extrema, face ao domínio concorrencial no mercado de traba-
lho e à escassez de recursos humanos nesta área do saber..………………………………………………….. 
*Observados os contornos do projeto de remodelação da Vilavó, que têm como principal 
objetivo dotar as instalações de um quarto individual com casa de banho privada para cada 
utente, garantindo, no domínio físico do equipamento uma aposta na qualidade de vida dos 
idosos. …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  *No âmbito do enriquecimento de funções, e a título preventivo, em matéria de domínio 
das particularidades de cada estabelecimento, foi deliberado efetuar mediações com os di-
retores técnicos Dr. Bruno Simões e Dr.ª. Carmem Duarte no sentido de o primeiro assegurar 
a gestão do estabelecimento Vilavó e Serviço de Apoio Domiciliário, e a segunda a gestão do 
estabelecimento Diogo Gonçalves………………………………………………………………………………….………. 
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*Informação sobre a temática tratada com os representantes da URIPSS Algarve: Apreciação 
conjunta das principais dificuldades atuais das instituições, designadamente a necessidade 
de conhecimento efetivo do território e da dinâmica da IPSS, através da constituição de um 
observatório social, incorporação de uma ferramenta informática de gestão social para as 
IPSS, num momento particular em que cinquenta por cento das mesmas se encontra em 
falência técnica, encontrar uma nova fórmula para os acordos de cooperação, uma vez que 
este modelo de relacionamento com o Estado está esgotado. ………………………………………………. 
*Observados os contornos das dificuldades de funcionamento do Centro de Dia, face ao fac-
to de se tratar de um estabelecimento acoplado ao Lar, a direção fez o entendimento de que 
deve encetar um diálogo com o Centro Regional para abordagem das potencialidades de 
ampliação do Serviço de Apoio Domiciliário. ………………………………………………….……………………... 
 *A Direção, face ao fenómeno da incerteza criada com a contaminação de uma funcionária 
com COVID, congratulou-se pelos resultados pelos quais atribui à implementação desde os 
primórdios em março, com as suas sucessivas revisões do Plano de Contingência delineada…. 
*Num período de difícil gestão da informação da Instituição e face à absorção dos profissio-
nais com a vida interna da Instituição, foi equacionada a possibilidade de contratar os servi-
ços periódicos de um jornalista, com o objetivo de promover o marketing de serviços da 
mesma. Neste sentido, foi deliberado promover conversações com o Sr. Tony Melo para 
aferir disponibilidade e valores, para serem sujeitos à apreciação do órgão, em reunião pos-
terior………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*A Direção deliberou avançar, através do programa Pares, para um trabalho de auscultação, 
junto da Segurança Social, da viabilidade de candidatura da ampliação dos serviços de apoio 
domiciliário para mais vinte utentes, face á hipotética extinção do atual Centro de Dia, cujo 
funcionamento se encontra atualmente suspenso pela Segurança Social………………………………. 
*Apreciado e deliberado aceitar o valor global de vinte e cinco euros por cada cabaz de Natal 
a oferecer aos trabalhadores da Instituição, à semelhança de procedimento idêntico ao dos 
anos anteriores…………………………………………………………………………………….………………………………... 
*Deliberado contratar a tempo inteiro a técnica de geriatria Joana Teixeira, que se encontra 
vinculada a meio tempo, proponho a incorporação ao contrato de uma estabilidade na pres-
tação de serviços por dois anos face à formação promovida e a promover pela Instituição, 
sem custos para a própria…………………………………………………………….………………………………………... 
*No domínio dos equipamentos, foi deliberada a aquisição, para renovação e ampliação da 
frota dos serviços de apoio domiciliário, de um veículo Marca Peugeot, modelo Partner, no 
valor de dezanove mil seiscentos e trinta e um euros e noventa e oito cêntimos (19.631,98) 
com IVA incluído., de entre os restantes orçamentos, a saber:  um veículo marca Citroen 
Berlingo, no valor de quinze mil, novecentos e cinquenta e nove euros e onze cêntimos 
(15.959,11); um veículo marca Opel Combo, no valor de vinte e um mil e cinquenta e nove 
euros e onze cêntimos (21.059,11), e um veículo marca Renault Kangoo, no valor de dezano-
ve mil duzentos e quarenta e oito euros e dezoito cêntimos (19.248,18), que apresentou 
outra opção como veiculo elétrico, no valor de trinta mil quatrocentos e trinta e três euros e 
setenta e oito cêntimos (30.433,78) ……………………………………………………….…………………………….. 
Tal escolha, deveu-se à aproximação dos valores entre si, das garantias de assistência técnica 
e de ter como boa a possibilidade de uniformização da frota. ……………………………………………….. 
* Deliberado avançar, numa primeira fase, com a elaboração sumária um projeto de refunci-
onalização do Lar Diogo Gonçalves, face à provável extinção do Centro de Dia S. Camilo de 
Lélis, que será objeto de oportuna apreciação do órgão……………………….................................... 
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*Deliberado avançar com o investimento faseado nas residências Vilavó – segunda fase – 
submetendo o respetivo caderno de encargos a concurso, e com a qual se pretende concluir 
a impermeabilização, o isolamento térmico e execução das claraboias da cobertura do bloco 
A, bem como a execução das paredes interiores da ala nova e demolições das paredes da ala 
existente………………………………………………………………………………………………………………………………... 
*No domínio da gestão do património, foi deliberada apresentar à Assembleia Geral a alie-
nação dos prédios rústicos números vinte e seis, vinte e sete e quarenta e nove, sitos, respe-
tivamente, na Maia Viana e Baticova, na freguesia de Monchique, quer pelo seu hipotético 
valor simbólico, quer pelas preocupações que a sua limpeza suscita em cada ano. Para o 
efeito, foi deliberado solicitar a avaliação prévia dos mesmos pelo Sr. Engenheiro José Mar-
ques. ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Investimentos sectoriais 
 
 

1.1 Lar do Alto da Raminha  
 

• Aquisição de equipamento para a cozinha- grelhador a gaz. 

• Com a centralização da preparação da  medicação de to-

dos os estabelecimentos, no Lar da Raminha, procedeu-se 

à aquisição de carro hospitalar  de medicação para  organi-

zação e acondicionamento da medicação referente ao Lar 

Diogo Gonçalves. 

 

 

 

 

• Aquisição de automatismo de correr para um dos  portões de acesso ao complexo  

Lar da Raminha, Vilavó e Catraia, otimizando-se a capacidade de circulação  nomea-

damente de veículos de emergência. 
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• Aquisição de um depósito acumulador- caldeira, para 

aquecimento central das águas, via elétrica ou solar, do Lar 

da Raminha e Vilavó.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Residências Vilavó 
 

• Finalização do Bloco B da 1º fase das vivendas vilavó. 
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• No âmbito da requalificação das residências unifamiliares Vilavó, foram adquiridos 

equipamentos nomeadamente quatro camas articuladas com elevação, bem como os 

respetivos roupeiros, para os quatro quartos individualizados suite por forma a ga-

rantir o conforto dos utentes.  

 
 
 

1.3 Lar Diogo Gonçalves 
 

• Aquisição de portas de resistência ao fogo e de sistema de deteção de incêndios para 

a Estrutura Residencial Diogo Gonçalves. 
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• Aquisição de camas articuladas com elevação.  

 

1.4 Casa de Acolhimento CATRAIA  
 

• Início do projeto de intervenção no Parque Infantil – Aquisição Equipamento Castelo 
de Escalada 

 

 
 

• Aquisição de equipamentos de ar condicionado para o quarto dos menores 
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1.5 Equipamento de transporte 
 

• Aquisição de uma viatura para renovação da frota de viaturas que dão resposta a es-

te serviço. 

 

 
 
 

2. Atividades correntes dos estabelecimentos 

2.1. Domínio crianças – Catraia 
 

A casa de Acolhimento Catraia com capacidade para acolher até 20 crianças e jovens, 

de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos de idade, sinalizadas 

pela Equipa de Gestão de Vagas do Instituto de Segurança Social de Faro, teve no ano de 

2020 uma média de ocupação de cerca de 14 crianças. 

A casa de Acolhimento Catraia procura proporcionar ás crianças e jovens um ambien-

te acolhedor, estabilizador e familiar, de forma a permitir um desenvolvimento adequado e, 

ao mesmo tempo, prevenir comportamentos desajustados. 

Baseado num diagnóstico pormenorizado e de acordo com cada história de vida e 

circunstância de institucionalização, para cada criança/jovem é codesenhado um projeto de 

vida no sentido de promover o seu desenvolvimento e, sempre que possível, a reintegração 

familiar, tendo por base o afeto, a educação e o acesso á cultura. Estes projetos são codese-
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nhados na medida em que respondem ás necessidades das crianças, das famílias, tendo por 

base as diferentes perspetivas técnicas e pedagógicas dos que intervém junto destas crian-

ças. Neste sentido, é privilegiado o trabalho de proximidade com as famílias, com as escolas 

e com as respostas comunitárias para crianças e jovens. 

No ano de 2020 foi possível efetuar a saída de 11 menores. Em que o acolhimento 

institucional foi substituído pela integração na família e pela adoção, à exceção de um caso 

em que o menor foi transferido para outra instituição. 

Todas as crianças com necessidades específicas beneficiam de terapias várias (terapia 

da fala, acompanhamento psicológico e pedopsiquiátrico) de atividades desportivas e cultu-

rais, sendo o acesso promovido ao abrigo de protocolos e donativos, privilegiando se e valo-

rizando se, assim, a participação da sociedade civil. 

No ano 2020, resultante das limitações da execução do Plano de Contingência Covid-

19, as atividades desenvolvidas decorreram no espaço da instituição, com algumas desloca-

ções à praia. 

Procuramos construir um plano de atividades que corresponda aos interesses dos 

menores. No período de verão as iniciativas, passaram por idas à piscina, brincar no parque 

infantil, jogos no exterior e atividades manuais e de culinária. 

Manifesta-se importante investir na formação e capacitação para novos modelos de 

intervenção, continuar a promover a imagem e o trabalho da Catraia junto da sociedade civil 

e dos parceiros locais e construir um projeto de intervenção estratégico para o trabalho com 

crianças e jovens e suas famílias. Desafios que se colocam para o ano de 2021. 

A Catraia oferece garantias de segurança, bem-estar e proteção às crianças e jovens 

que acolhe de forma decisiva para o seu desenvolvimento saudável e para a concretização 

segura dos seus projetos de vida. 

2.2 Domínio – Idosos  
 

O tema eleito para o PADP 2020 intitulou-se: “AtivaMente”. 

A animação cultural pretendeu do ponto de vista individual e coletivo, agregar for-

mas de integração social, de promoção de novos interesses e atividades, assim como o de-
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senvolvimento de dinâmicas que visam a preservação da saúde mental dos utentes a quem 

as mesmas se destinam, com a garantia do reforço psicológico positivo e apoio emocional.  

No início do ano fomos confrontados com a pandemia do COVID-19 que nos obrigou 

à ativação do plano de contingência institucional. No que diz respeito às atividades de ani-

mação sociocultural, as mesmas passaram a ser desenvolvidas preferencialmente num regis-

to individual ou no limite em grupos não superiores a 4 utentes por atividade. Neste contex-

to e face à situação excecional que os utentes vivem atualmente a planificação das ativida-

des lúdico-didáticas foram sempre adaptadas e ajustadas ao contexto epidemiológico em 

que o país se encontrava e em concordância com as orientações instituídas pela Direção 

Geral de Saúde.    

Áreas de Intervenção / Atividades produzidas: 

• Celebração de Efemérides; 

• Jogos Tradicionais, de Mesa e Lúdicos; 

• Sessões de Movimento; 

• Treino de Marcha; 

• Exercícios de fortalecimento muscular; 

• Estimulação Cognitiva; 

• Aromaterapia; 

• Cromoterapia;  

• Musicoterapia; 

• Relaxamento; 

• Leitura; 

• Expressão Plástica; 

• Rendas e Bordados; 

• Atelier dos Miminhos; 

• Estimulação Cognitiva: jogos concentração/memória/cálculo; Orientação para a Rea-
lidade; Dinâmicas de Reminiscências;  
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2.2.1 Caracterização da dependência e idades  
Os dados analisados são referentes a 31 dezembro de 2020. 

Quadro I – Grau dependência dos idosos por valência   

 

 
 

Verifica-se a existência de um elevado número de homens dependentes no Lar Diogo 

Gonçalves, Lar Raminha, Vilavó e ADI/AD , no entanto, no Centro de Dia o número de 

homens dependentes é inferior aos independentes.  

Quadro II – Grau dependência das idosas por valência 
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Verifica-se um elevado número de mulheres dependentes no Lar Diogo Gonçalves, Lar 
Raminha, Vilavó e AD/ADI, no entanto, é no Centro de Dia que existem mais mulheres 
independentes.  
 

Quadro III – Universo da população utente por sexo e idade 

 

 
 
 

Verifica-se que, no Lar Diogo Gonçalves, existem mais utentes com idades compreendidas 
entre os 81 e os 90 anos, especificamente mulheres. 

Quadro IV – Universo da população utente por sexo e idade 

 

 
 
Verifica-se que existe, no Lar Raminha, o mesmo número de homens e mulheres, entre os 71 
e os 80 anos,  já entre os 81 e os 90 anos, são maioritariamente mulheres. 
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Quadro V – Universo da população utente por sexo e idade 

 

 
 
Verifica-se que existe, no Centro de Dia, o mesmo número de homens e mulheres com 
idades entre os 61 e os 70 anos,  no entanto, dos 71 anos aos 90 são maioritariamente 
mulheres, dos 91 aos 100 anos são os homens que estão em maioria. 
 
 

Quadro VI – Universo da população utente por sexo e idade 

 

 
 
 
Verifica-se que existem, no ADI/AD, muito mais utentes mulheres com idades entre os 81 e 
os 100 anos.  
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Quadro VII – Universo da população utente por sexo e idade 

 
 

 
 
 
Verifica-se que, na Vilavó, dos 81 aos 100 anos são os mulheres que estão em maioria. 
 
 

2.2.2. Movimento de Utentes – 2020 
 

RESPOSTAS SOCIAIS/UTENTES 01-01-2020 Entradas Saídas 31-12-2020 

Lar Diogo 60 7 12 55 

Lar Raminha 102 10 13 99 

Vivendas Vilavó 28 1 2 27 

Centro Dia 50 5 24 31 

Catraia 16 9 11 14 

Apoio Domiciliário 25 5 9 21 

Apoio Dom. Integrado 8 2 1 9 

TOTAL 289 39 72 256 
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A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Apesar de as ESNL4 não estarem orientadas para o lucro e para o mercado, é crescente a 
importância que a prestação de contas assume no atual contexto, esperando-se que as enti-
dades do setor não lucrativo sejam boas gestoras, e que mostrem que o são. 
De uma forma genérica, para além (i) do orçamento, (ii) do plano de atividades e (iii) do 
relatório de atividades, o qual deve incluir uma exposição fiel e clara da evolução da ativi-
dade, do desempenho e da posição financeira da entidade, uma prestação de contas com-
pleta compreende, pelo menos, as seguintes demonstrações financeiras: (i) balanço, que 
privilegia a situação patrimonial da entidade num determinado momento, (ii) demonstração 
dos resultados, que privilegia a dinâmica da evolução do património, (iii) demonstração de 
fluxos de caixa, que permite conhecer como é que a entidade gerou e utilizou dinheiro du-
rante o período, e (iv) anexo, que desenvolve e complementa as demais demonstrações fi-
nanceiras, podendo igualmente incluir, por opção ou por exigência, (v) uma demonstração 
das alterações nos fundos patrimoniais. 
No que respeita ao relatório de atividades, para além do relato sobre a atividade do período, 
deverão ser mencionadas as expetativas do órgão de gestão sobre (i) o futuro, (ii) os factos 
relevantes ocorridos após o termo do período e (iii) a evolução previsível da entidade. O 
mesmo pode, e deve, ser utilizado como um espaço de exposição subjetiva que, por exem-
plo, englobe comentários sobre a política ambiental e as políticas de gestão do risco adota-
das pela entidade. 
O terceiro setor integra, entre outras, associações, fundações e pessoas coletivas públicas de 
tipo associativo, e é regulado por uma multiplicidade de diplomas legais aplicáveis em fun-
ção do tipo jurídico e/ou do âmbito de ação dessas entidades, sendo que, regra geral, cada 
um dos correspondentes regimes jurídicos apenas elenca os documentos de prestação de 
contas obrigatórios, não dispondo sobre o respetivo conteúdo mínimo. 
Deste modo, toda a problemática de prestação de contas encontra-se dispersa, num primei-
ro plano, pelos diferentes regimes jurídicos existentes e, num segundo plano e de forma 
complementar, pelas disposições estatutárias, facto que dificulta a fundação de um reposi-
tório estável quanto à prestação de contas para a generalidade das entidades do setor não 
lucrativo. 
Não obstante, em termos genéricos, o processo da prestação de contas consiste na submis-
são para os órgãos competentes, e de acordo com os modelos oficiais legalmente fixados, da 
informação constante dos seguintes principais documentos: 

• Orçamento e plano de atividades (também designado plano de ação ou programa de 
ações); 

• Relatório de atividades (também designado relatório de gestão); 

• Demonstrações financeiras: balanço, demonstração dos resultados, demonstração dos 
fluxos de caixa, respetivo anexo e, por opção ou por exigência, demonstração das altera-
ções nos fundos patrimoniais; 

• Certificação legal das contas, quando aplicável; 

• Parecer do órgão de fiscalização, quando exista. 

                                                      
4 ESNL – Entidades do Setor Não Lucrativo 
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DEVER DE RELATAR A ATIVIDADE E APRESENTAR CONTAS 
Apesar de o direito civil não dispor especificamente acerca do dever de relatar a atividade e 
apresentar contas nas pessoas coletivas, somos da opinião que às ESNL deverão ser aplica-
dos os princípios basilares emanados do direito comercial, pelo que os membros do órgão de 
gestão devem elaborar e submeter aos órgãos competentes da entidade o orçamento e pla-
no de atividades, o relatório de atividades, as demonstrações financeiras e os demais docu-
mentos de prestação de contas relativos a cada período, sempre tomando em consideração 
as seguintes regras gerais: 

• Periodicidade: os documentos de prestação de contas devem ser preparados com regu-
laridade anual; 

• Legalidade: os documentos de prestação de contas devem obedecer às disposições le-
gais, as quais poderão ser complementadas, mas não derrogadas, pelas disposições esta-
tutárias; 

• Subscrição: o orçamento e plano de atividades, o relatório de atividades e as demonstra-
ções financeiras devem ser assinados por todos os membros do órgão de gestão, sendo 
que a recusa de assinatura por qualquer deles deve ser justificada no documento a que 
respeita e explicada pelo próprio perante o órgão competente para a aprovação, ainda 
que já tenha cessado as suas funções; 

• Tempestividade: os documentos de prestação de contas devem ser apresentados ao 
órgão competente, para apreciação deste, nos prazos previstos na lei. 

 

PLANO DE ATIVIDADES 
O plano de atividades é um documento estruturante que, em articulação com o orçamento, 
permite obter visibilidade e garantir um acompanhamento adequado das atividades a de-
senvolver no futuro (normalmente para um horizonte temporal de 12 meses). Nele deverão 
ser desenvolvidos, pelo menos, os seguintes pontos: 

• Nota introdutória: a utilizar para identificar a entidade, esclarecer o âmbito e o contexto 
do plano e identificar os respetivos utilizadores/destinatários; 

• Objetivos e estratégia: identificação dos objetivos (de curto, médio e longo prazo) e a da 
estratégia a adotar para a concretização dos mesmos; 

• Atividades a realizar: explanação das atividades a realizar nomeadamente quanto à res-
petiva natureza, objetivos, destinatários, prazos e responsáveis; 

• Recursos: identificação dos recursos necessários a envolver na prossecução das ativida-
des planeadas, sendo que os de natureza financeira deverão estar harmonizados com o 
respetivo orçamento. 



                                      Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 26 - 

 

ORÇAMENTO 

A concretização do plano de atividades para um determinado período assenta em pressu-
postos e projeções financeiras, pelo que o respetivo orçamento, desde que bem elaborado e 
coerente com o plano de atividades, assume-se como uma importante ferramenta de ges-
tão. O acompanhamento e a análise permanente de desvios face ao previsto constituem um 
instrumento de avaliação de desempenho e de controlo das várias áreas funcionais da enti-
dade. 
Numa perspetiva abrangente, a elaboração do orçamento poderá ser desagregada através 
da construção de orçamentos específicos de exploração, de investimentos e de tesouraria, 
permitindo desta forma estabelecer previsões autónomas relativamente às principais rubri-
cas económico-financeiras da entidade. 
Sempre que seja possível, deverão ser apresentados e justificados os principais pressupostos 
assumidos. 

 

ORÇAMENTO 2020 
 

Em seguida é feita a apresentação do orçamento 2020, aprovado na Assembleia Geral 

de Novembro de 2019, com respetivo mapa de controlo orçamental. 

 

Ao abrigo do art.º 34, alínea d), dos Estatutos do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, 

o Corpo Diretivo da Instituição submete à apreciação e votação da Assembleia-Geral, após 

parecer do Conselho Fiscal, o Orçamento para o ano 2020. 

O orçamento constitui-se como um instrumento orientador e centra-se num objetivo 

estratégico fundamental a sustentabilidade financeira da instituição, com o compromisso de 

manutenção dos seus níveis de qualidade e satisfação dos seus utentes. 

Para o ano de 2020 prevê-se um resultado líquido do período de (-53.626€), resultante 

dos gastos e rendimentos estimados para o exercício económico do referido ano. Os valores 

foram calculados com base nos gastos e rendimentos contabilizados em 30.09.2019, e a res-

petiva projeção para 31.12.2019, acrescidos da taxa de inflação de 1,2%, previsão para o ano 

de 2020, publicada no Boletim Económico do Banco Portugal. 

Agregando os valores por contas e respetivas rubricas do orçamento, a exposição abai-

xo, na matéria que respeita às importâncias consideradas mais relevantes e respetivas expli-

cações, ganhou a seguinte configuração: 

 

1. Rendimentos 
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1.1. Conta 72 – Prestação de Serviços 

O valor inscrito na rubrica Quotas dos utilizadores resulta dos valores previstos em 

31.12.2019, com um índice de atualização de 1%.  

1.2. Conta 75- Subsídios, doações e legados à exploração 

1.2.1. Subconta 751 – Subsídios do Estado e outros entes públicos  

Os valores inscritos nesta subconta correspondem ao apuramento do diferencial nas va-

gas reservadas em lares por parte da Segurança Social e aos Acordos de Cooperação em vi-

gor no ano de 2019, tendo em conta o número de utentes e valências, constantes dos respe-

tivos acordos de cooperação, a seguir indicados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

1.2.2. Subconta 7512/15, 752 e 7531 - 

Esta conta inclui os subsídios provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profis-

sional de 9.729€, e donativos no valor de 60.000,00€.  

1.3. Conta 78 - Outros Rendimentos e Ganhos 

As verbas inscritas nesta subconta dizem respeito ao subsídio ao investimento e aos ser-

viços sociais.  

 

2. Gastos 

2.1. Conta 61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

Valência Nº.Utentes Valor Mensal Acordo 

Lar Alto da Raminha  102 40.450,14€ 

Lar Diogo Gonçalves 60 23.794,20€ 

Centro de Dia                             50 5.855,50€ 

Vivendas Vilavó                         22 8.724,54€ 

Apoio Domiciliário Integrado    15 4.853,40€ 

Apoio Domiciliário                     15 6.066,75€ 

Centro Acolhimento Temporário (Catraia)       20 22.835,60€ 

Total   112.580,13 € 
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Na rubrica 612 - Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (gastos alimentares, lim-

peza, farmácia, fraldas), o valor teve por base o valor previsto a 31.12.2019, com um aumen-

to de 1,2%, taxa de inflação prevista para o próximo ano. 

2.2. Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 

Os valores inscritos tiveram como suporte o valor previsto a 31.12.2019, acrescidos de 

1,2%. 

2.3. Conta 63 – Gastos com o Pessoal  

2.3.1. A sub conta 632-Remunerações do pessoal- corresponde às remunerações do 

quadro de pessoal atual e sem considerar qualquer tipo de redução por via de saídas, faltas 

prolongadas ou temporárias.  

2.3.2. A sub conta 638 - Outros gastos com o pessoal- corresponde às bolsas destinadas 

a pessoas desempregadas, inseridas no âmbito do programa “Contrato Emprego- inserção”. 

2.4. Conta 64 – Gastos de depreciação e de amortização 

O valor dos ativos fixos tangíveis previstos para o ano 2020 foi calculado com base nos 

ativos fixos tangíveis do corrente e o aumento previsto para o ano 2020, deduzido do ativo 

fixo tangível a depreciar totalmente até final do ano 2019.  

2.5. Conta 68 - Outros Gastos e Perdas 

Nesta conta encontram-se inscritos os valores respeitantes ao pagamento de gratifica-

ções aos utentes da Instituição, que realizam trabalhos no âmbito da terapia ocupacional e 

às mesadas entregues aos menores mais velhos, que se encontram institucionalizados na 

CATRAIA.  

2.6. Conta 812 – Imposto sobre rendimento 

A verba registada nesta conta diz respeito aos rendimentos originados pela concessão 

de exploração de um pequeno quiosque a uma entidade empresarial e pelo fornecimento de 

refeições ao Centro de Convívio Aldeia das Sobreias, como tal por estas atividades não se 

encontrarem dentro dos objetivos estatuários da instituição, os rendimentos são sujeitos a 

IRC. 
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3. Orçamentos de investimentos 

 

O valor de investimento estimado em ativos fixos para o ano de 2020 é de 250.604,40€, 

não tendo sido prevista qualquer comparticipação por parte do Instituto de Solidariedade e 

Segurança Social, para fazer face aos encargos com as obras, o Corpo Diretivo da Instituição 

irá recorrer a Autofinanciamento.  

 

Designação 
Auto-

Financiamento 
Subsídios 

SS 

Subsídios 
Outras 

Entidades 

Outros 
Financiam. 

Totais 

Ativos Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propriedades de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Ativos Financeiros (não correntes 
detidos para venda) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ativos Fixos Tangíveis 250.604,40 0,00 0,00 0,00 250.604,40 

Bens Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bens de Património Histórico e Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edifícios e Outras Construções 158.934,00 0,00 0,00 0,00 158.934,00 

Equipamento Básico 53.670,40 0,00 0,00 0,00 53.670,40 

Equipamento de Transporte 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 

Equipamento Administrativo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Equipamento Biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros Ativos fixos Tangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

A instituição prevê um investimento em 2020, no valor de 834.834,23€, para execução 
inicial do projeto de ampliação das residências Vilavó, que compreende também um espaço 
de medicina física e de reabilitação, o qual foi objeto de uma candidatura ao Programa 
CRESC Algarve 2020, financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional-FEDER, 
com um prazo de finalização para o ano de 2021.  

 

 

INVESTIMENTOS EM CURSO 
VALOR 

Novas aquisições (compras e prestações serviços) 834.834,20 

Adiantamentos   

Trabalhos própria Entidade   

Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)   

TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 834.834,20 
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4.  Orçamento previsional para ano 2020 

 

PERÍODO 

RENDIMENTOS E GASTOS 2020 

Vendas e serviços prestados 1.598.643 

Subsídios, doações e legados à exploração 1.499.790 

Variação nos inventários da produção   

Trabalhas para a própria entidade   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 671.275 

Fornecimentos e serviços externos 389.262 

Gastos com pessoal 1.931.536 

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)   

Provisões (aumentos/reduções)   

Provisões específicas (aumentos/reduções)   

Outras imparidades (perdas/reversões)   

Aumentos/reduções de justo valor   

Outros rendimentos e ganhos 37.376 

Outros gastos e perdas 5.660 

Resultado antes de depreciações, gastos de fi-
nanciamentos e impostos 138.076 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 190.997 

Resultado operacional (antes de gastos de finan-
ciamento e impostos) -52.921 

Juros e rendimentos similares obtidos   

Juros e gastos similares suportados   

Resultados antes de impostos -52.921 

Imposto sobre o rendimento do período 706 

Resultado líquido do período -53.626 
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5. Orçamento previsional detalhado para ano 2020 

  6- GASTOS 3.188.729,27 
  61- CMVMC 671.275,00 

612 Géneros alimentares 454.400,00 

612 Subsidiárias e de consumo 216.875,00 

  62- FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 389.262,00 
622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 159.109,00 

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 36.500,00 

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.300,00 

6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.900,00 

6224 HONORÁRIOS  45.159,00 

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO  69.500,00 

6227 ENCARGOS DE SAUDE COM UTENTES 500,00 

6228 SERVIÇOS BANCARIOS 2.250,00 

623 MATERIAIS 72.845,00 

6231 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁPIDO 34.100,00 

6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 195,00 

6233 MATERIAL DE ESCRITORIO 10.000,00 

6234 ARTIGOS PARA OFERTA 2.350,00 

6235 MATERIAL DIDATICO 500,00 

6236 JORNAIS E REVISTAS 250,00 

6237 VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES  5.000,00 

6238 OUTROS (HIGIENE E CONFORTO) 16.450,00 

6239 ROUPARIA  4.000,00 

624 ENERGIA E FLUIDOS 126.100,00 

6241 ELECTRICIDADE 72.300,00 

6242 COMBUSTIVEIS/GAZ 25.900,00 

6243 ÁGUA 27.900,00 

625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 1.000,00 

626 SERVIÇOS DIVERSOS 30.208,00 

6262 COMUNICAÇÃO 7.950,00 

6263 SEGUROS 12.788,00 

6265 DESPESAS DE CONTENSIOSO E NOTARIADO 100,00 

6268 OUTROS SERVIÇOS 9.370,00 

  63- GASTOS COM PESSOAL 1.931.535,74 
632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL (base,ferias, natal, diut, t noturno) 1.570.196,50 

634 INDENINIZAÇÕES 2.500,00 

635 ENCARGOS SOCIAIS S/ REMUNERAÇÕES 321.474,24 

636 SEGUROS  16.200,00 

638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 21.165,00 

  64- GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 190.996,53 
641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 7.029,95 

642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 183.966,58 

  68-OUTROS GASTOS E PERDAS 5.660,00 
  69-GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO 0,00 
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  7- RENDIMENTOS 3.135.808,47 

  72- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.598.643,00 
721 QUOTAS DOS UTILIZADORES 1.565.343,00 

722 QUOTIZAÇOES  E JOIAS 14.400,00 

725 SERVIÇOS SECUNDÁRIOS 18.900,00 

  75 - SUBSIDIOS , DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.499.789,59 
751 SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 1.439.789,59 

7511 INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL 1.425.060,48 

7512 OUTRAS SECTORES (I.E.F.P) 14.729,11 

753 DOAÇÕES E HERANÇAS 60.000,00 

  78- OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 36.775,88 
781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 7.000,00 

786 RENDIMENTOS E GANHOS NOS RESTANTES ATIVOS FINANCEIROS 30,00 

787 RENDIMENTOS E GANHOS EM INV NÃO FINANCEIROS 1.180,00 

788 OUTROS (SUBSIDIOS/DOAÇÕES AO INVESTIMENTO) 28.565,88 

  79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 600,00 
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DADOS INSTITUIÇÃO 
Nome: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 
 
NIPC: 500 875 839 
 
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO 
 
Telefone: 282 450 800  Fax: 282 450 809 
 
Morada Sede: AV. SÃO JOÃO DE DEUS, Nº2 - 8500-509 PORTIMÃO  
 
Email: info@cai-portimao.pt 
 

Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto 

LAR DIOGO GONÇALVES LAR 60 

LAR ALTO DA RAMINHA LAR 103 

CENTRO DE DIA S. CAMILO DE LELIS CENTRO DE DIA 50 

VIVENDAS VILAVÓ LAR 29 

CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO “CATRAIA” C.A.T. 17 
 

APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO A.D.I. 8 

APOIO DOMICILIARIO A.D. 25 

TOTAL 292 

 
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS/COMPARATIVO COM O REALIZA-
DO 
ANO: 2020 
NISS: 20003406448 
 

Desvio

-64097,03

-21091,27

-28900,07

5884,89

0

0

0

467,92

0

3.296.464,83 -107.735,56 -3,38

TSR - Sistemas de Informação, Lda. 1/1

Licenciado a CENTRO DE APOIO A IDOSOS

Totais: 3.188.729,27 3.188.729,27 3.188.729,27 0,00

0 5192,08 8,27

69 Gastos e perdas de financiamento 0 0 0 0 0 0

68 Outros gastos e perdas 5660 5660 5660

0 0 0

67 Provisões do período * 0 0 0 0 0 0

66 Perdas por reduções de justo valor 0 0 0

0 185111,64 3,08

65 Perdas por imparidade 0 0 0 0 0 0

64 Gastos de depreciação e de amortização 190996,53 190996,53 190996,53

0 410353,27 -5,42

63 Gastos com o pessoal 1931535,74 1931535,74 1931535,74 0 1960435,81 -1,5

62 Fornecimentos e serviços externos 389262 389262 389262

DuoMê
s

Saldo Conta %

61
Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas
671275 671275 671275 0 735372,03 -9,55

Conta Descrição
Valor 

Inscrito
Valor 

Corrigido
DuoVencidos

CENTRO DE APOIO A IDOSOS TSR - Contabilidade ESNL

Mapa de Controlo Orçamental dos Gastos

Mês: Regularizações Contas Movimentadas: Não Detalhado: Não
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Desvio

0

61887,72

0

0

-97347,56

0

0

-26194,92

320,84

-61.333,92

Licenciado a CENTRO DE APOIO A IDOSOS

3.197.142,39 -1,96

TSR - Sistemas de Informação, Lda. 1/1

Totais: 3.135.808,47 3.135.808,47 3.135.808,47 0,00

0 62970,8 -71,23

79
Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares
600 600 600 0 279,16 53,47

78 Outros rendimentos e ganhos 36775,88 36775,88 36775,88

0 0 0

77 Ganhos por aumentos de justo valor 0 0 0 0 0 0

76 Reversões 0 0 0

0 0 0

75
Subsídios, doações e legados à 

exploração *
1499789,59 1499789,59 1499789,59 0 1597137,15 -6,49

74 Trabalhos para a própria ent idade 0 0 0

0 1536755,28 3,87

73 Variações nos inventários da produção * 0 0 0 0 0 0

72 Prestações de serviços * 1598643 1598643 1598643

DuoMês Saldo Conta %

71 Vendas * 0 0 0 0 0 0

Conta Descrição
Valor 

Inscrito
Valor Corrigido

DuoVencido
s

CENTRO DE APOIO A IDOSOS TSR - Contabilidade ESNL

Mapa de Controlo Orçamental dos Rendimentos

Mês: Regularizações Contas Movimentadas: Não Detalhado: Não
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RECURSOS HUMANOS 
 

A pandemia colocou à instituição o desfio de criar estratégias de adaptação para lidar 

com acontecimentos inesperados, como o da redução de pessoal, por motivos de isolamen-

to profilático ou de acompanhamento a filhos menores, para tal, muitas vezes, teve de re-

correr ao programa de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais, promovi-

do pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ao longo do ano de 2020, foram ad-

mitidos 25 colaboradores, abrangidos por esta medida, para a realização de trabalho social-

mente necessário e reforço do quadro de pessoal. 

A importância dos recursos humanos, foi visível neste período, de combate ao COVID 

19, em que muitas vezes os colaboradores expostos ao cansaço físico e emocional, não dei-

xaram de responder, com profissionalismo, às necessidades dos seus utentes. 

Assim, compreender a evolução da atividade e dos resultados pressupõe um conheci-

mento aprofundado dos recursos humanos disponíveis, pelo que, como complemento a uma 

análise abrangente dos recursos humanos, foi elaborado um breve estudo, que teve como 

base o tratamento estatístico dos trabalhadores por conta de outrem da Instituição, ou seja, 

144 trabalhadores vinculados no exercício de funções a 31 de Dezembro de 2020, salienta-

se, nomeadamente os seguintes aspetos: 

 

Colaboradores segundo a relação jurídica de emprego 
 

A maioria dos trabalhadores da Instituição tem uma relação jurídica de emprego por tempo 

indeterminado (efetivos), representando 52% dos colaboradores ao serviço da Instituição e 

os contratos a termo certo e incerto representam 48%.  
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No universo dos colaboradores institucionais, o número de mulheres é bastante superior ao 

número de homens, representando, respetivamente 94% e 6% do total dos colaboradores. 

 

Comparativamente ao ano 2019, regista-se um acréscimo de 1 trabalhador, uma vez que 

em 31 de Dezembro de 2019 o n.º de colaboradores era de 143, enquanto que, em Dezem-

bro de 2020 é de 144 

 

A função que regista um maior número de colaboradores é a de Ajudantes de Ação Direta, 

com 64 trabalhadores, correspondendo a 44,4 % do total de colaboradores, seguindo-se os 

trabalhadores auxiliares de serviços gerais com 17 colaboradores, correspondendo a 11,8% 

do total.  

 

Relativamente ao universo dos funcionários, o pessoal dirigente representa 2,8%, o pessoal 

intermédio 6,2%, o pessoal administrativo 4,9% e o pessoal operacional 86,1%. 
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Colaboradores segundo o escalão etário 
 

De um modo geral, os colaboradores ao serviço do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, 

situam-se entre os 21 e os 66 anos de idade. 

 
O escalão etário predominante situa-se no escalão dos 50 aos 54 anos com 29 Funcionários. 

A média etária situa-se nos 47 Anos. 
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Antiguidade 
 
A maioria dos colaboradores ao serviço do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, encon-

tram-se no escalão entre os 6 a 15 anos de antiguidade. 

 
 

Estrutura habilitacional 
 
Observa-se que o nível habilitacional onde se situa o maior número de colaboradores é no 

nível do 3º ciclo, com 50 trabalhadores, representando 34,7% do total dos colaboradores, 

seguido do pessoal com o nível inferior ao 3º ciclo, representando 33,3% do total. 
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Rotação do pessoal 
 
No decurso do ano 2020 verificou-se um número de 47 saídas e de 48 admissões, verifican-

do-se um saldo positivo de 1 admissão, devido ao aumento do nº de ajudantes de cozinha na 

valência raminha. 

 

Trabalho Extraordinário 
 
No ano 2020 registaram-se 814 horas em trabalho extraordinário, que correspondem às 

realizadas durante os descansos semanais obrigatórios e complementares, registando-se 

menos 236,70 horas que o ano anterior. 

 

No que respeita aos feriados, uma vez que a Instituição tem laboração continua e não se 

encontra dispensada de trabalhar nestes dias e embora os mesmos não sejam considerados 

trabalho suplementar, salienta-se que foram trabalhadas 6.222,14 horas correspondentes a 

dias feriados. 

 

Absentismo 
 
No ano de 2020, registaram-se 7.080 dias de ausência ao trabalho/absentismo, enquanto 

que, no ano 2019 registaram-se 6.386 dias de ausência, verificando-se um acréscimo 694 

dias, o que corresponde a uma variação de 10,86%, não estando refletido o valor referente 

aos colaboradores inseridos nos programas Contrato de Emprego e Inserção e Medida de 

Apoio de Emergência de Equipamentos Sociais. 

 

Em 2020, a taxa de absentismo situa-se nos 12,70%. A falta justificada por incapacidade 

temporária para o trabalho por doença, continua a ser o maior motivo de ausência ao traba-

lho, representando 75% do total das faltas registadas. 

Formação 
No que respeita à formação profissional, no ano de 2020, realizaram-se 11 ações de forma-

ção externa, nas quais participaram um total de 202 trabalhadores, correspondendo a 178 

horas de formação e 8 ações de formação interna, com a participação de 220 trabalhadores, 

com um total de 8 horas. 
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No ano 2019, concretizaram-se 17 ações de formação externa, abrangendo 130 trabalhado-

res e correspondendo a 148 horas de formação. 

 

As ações “Segurança no trabalho”, “Ação de sensibilização de proteção contra a COVID 19” e 

“Medidas de Autoproteção” foram as que tiveram uma maior frequência por parte dos tra-

balhadores, com 80, 50 e 75 trabalhadores, respetivamente. 

 

Higiene e Segurança no Trabalho 
 
Durante o ano 2020, o Centro de Apoio a Idosos de Portimão, no âmbito da Medicina no 

Trabalho efetuou 47 exames de admissão, 99 periódicos e 10 ocasionais. 

Ação Formação Externa Entidade formadora 

Higiene Alimentar HISA 

Segurança no trabalho  HISA 

Prepração do mapa fluxos de caixa OCC 

Formação contínua pesados de passageiros Academia do volante 

Prevenção e controlo de infeção em estruturas residenciais 
para idosos INEM 

Webinário Apoio às populações em tempos de pandemia Instituto da Segurança Social 

Ação sensibilização de proteção contra a covid 19 Marinha Portuguesa 

Workshop - Máscaras, quais, quando e como Projeto Covid 70+ 

Segurança e Saúde no trabalho - situações epidémicas 
/pandémicas RH Mais 

Formação pedagógica inicial de formadores TrainingHouse 

Pós graduação em administração e gestão da saúde ISLA Leiria 

Ação Formação Interna Departamento/Setor 

Formação inicial Softgold Responsável de setor/coordenador 

Medidas de auto proteção Delegado de segurança 

Prevenção de úlcera por pressão Diretora Técnica 

Prevenção de úlcera por pressão Enfermagem 

Prevenção e controlo de infeção associada aos cuidaos de saú-
de Enfermagem 

Avaliação da pele e os cuidados a ter à pessoa com alterações 
na mobilidade  Enfermagem 

Medidas de Prevenção e controlo em lares de idosos Enfermagem 

Covid 19 - Transmissão, sintomalogia, tratamento e procedi-
mentos Clínico Geral 
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SITUAÇÃO PATRIMONIAL 

A posição da entidade ou a sua situação patrimonial são analisadas com base no balanço, o 
qual exibe os recursos obtidos pela entidade (passivo e fundos patrimoniais) e a forma como 
esses recursos foram aplicados (ativo), desdobrados entre correntes e não correntes. 
Com base no balanço é possível efetuar uma análise sobre vários indicadores relevantes na 
caracterização e classificação da entidade. 
Neste contexto apresentamos de seguida alguns dos pontos que aqui foram desenvolvidos e 
também alguns rácios ilustrativos: 

• Fontes de financiamento: os recursos de uma entidade podem ser aportados pelos fun-
dadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, ou por tercei-
ros. Identificar as origens desses recursos permite conhecer e compreender a estrutura 
financeira da entidade; 

• Equilíbrio financeiro: em termos gerais, a regra de ouro da gestão financeira estabelece 
que os capitais utilizados pela entidade no financiamento dos seus ativos devem ter uma 
maturidade igual ou superior à vida económica destes. Por outras palavras, os ativos 
permanentes devem ser equivalentes aos capitais permanentes; 

• Autonomia financeira: a autonomia financeira é um dos indicadores mais utilizados ao 
nível da análise financeira e exprime em que medida o ativo está a ser financiado por 
fundos patrimoniais e por fundos alheios (complementar); 

• Liquidez: a liquidez representa os meios disponíveis para fazer face a compromissos de 
curto prazo. 

 
 
Entre outros indicadores possíveis de compilar a partir do balanço, apresentamos a compa-

ração de um balanço funcional, em 31/12: 

 

Balanço funcional  2020 2019 2018 

Ativos não correntes (ANC) 1 1.719.461,24 1.549.566,99 1.658.845,16 

Passivos não correntes (PNC) 2 42.634,36 48.508,44 42.068,37 

Fundos patrimoniais (FP) 3 2.558.765,35 2.385.003,26 2.360.809,24 

Fundo de maneio (FM) = CP – ANC = (PNC + FP) - ANC 4 = 2 + 3 - 1 881.938,47 883.944,71 744.032,45 

Caixa e equivalentes de caixa 5 1.350.370,12 1.404.794,27 1.282.586,13 

Dívida financeira corrente 6 0 0,00 0,00 

Tesouraria líquida 7 = 5 - 6 1.350.370,12 1.404.794,27 1.282.586,13 

Necessidades cíclicas - Restantes ativos correntes 8 149.874,14 105.859,95 76.162,82 

Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes 9 618.305,79 626.709,51 614.716,50 

Necessidades de fundo de maneio  10 = 8 - 9 -468.431,65 -520.849,56 -538.553,68 
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BALANÇO 2020 2019 2018 

ATIVO    

Ativo não corrente 1.719.461,24 1.549.566,99 1.658.845,16 

Ativo corrente 1.500.244,26 1.510.654,22 1.358.748,95 

Total do Ativo 3.219.705,50 3.060.221,21 3.017.594,11 

FUNDOS PATRIMONIAIS    

Fundos Patrimoniais 2.658.701,87 2.349.937,20 2.413.768,39 

Resultado líquido do período -99.936,52 35.066,06 -52.959,15 

Total dos Fundos patrimoniais 2.558.765,35 2.385.003,26 2.360.809,24 

PASSIVO    

Passivo não corrente 42.634.36 48.508,44 42.068,37 

Passivo corrente 618.305,79 626.709,51 614.716,50 

Total do Passivo 660.940,15 675.217,95 656.784,87 

Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo 3.219.705,50 3.060.221,21 3.017.594,11 
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O relatório de atividades deverá apresentar informação comparativa (interperíodos) acerca 

dos rácios financeiros mais relevantes no contexto específico de cada entidade. 

 

De seguida apresentamos alguns exemplos de rácios: 

 

 
 

2016 
 

2017 2018 2019 
 

2020 

Rácios de 
rentabilidade 
(utilizados para 
determinar a 
eficiência na 
utilização dos 
ativos) 

Rentabilidade dos 
fundos patrimoni-
ais 

 
Resultado líquido 

------------------------------------------ 
Fundos patrimoniais 

 

-5,23% -4,26% -2,24% 1,47% 

 
 

-3.91% 

Rentabilidade das 
vendas 

 
Resultado líquido 

---------------------------------------------- 
Volume de negócios 

 

-4,37% -3,68% -1,74% 2,10% 

 
 

-3,19% 

Rentabilidade do 
ativo 

 
Resultado operacional 

------------------------------------------- 
Ativo 

 

-4,21% -3,42% -1,30% 1,19% 

 
 

-3,08% 

        
Rácios de 
endividamento 
(mostram o 
grau de endivi-
damento da 
entidade) 

Rácio de endivi-
damento 

 
Dívida não corrente + Locação financeira 

----------------------------------------------------------------------------- 
Dívida não corrente + Locação financeira + Fundos patrimo-

niais 
 

2,18% 1,87% 1,75% 1,99% 

 

 
1,64% 

        

Rácios de 
estrutura 
(analisam o 
peso do capital 
próprio relati-
vamente aos 
passivos e 
ativos) 

Autonomia finan-
ceira 

 
Fundos patrimoniais 

------------------------------------- 
Ativo 

 

80,88% 80,87% 78,23% 77,94% 

 
 

79,47% 

Solvabilidade 

 
Fundos patrimoniais 

------------------------------------------------------ 
Passivo + Interesses minoritários 

 

4,23 4,60 3,84 3,81 

 
 

4,14 

Estrutura de 
capitais 

 
Capitais alheios 

----------------------------------------- 
Fundos patrimoniais 

 

23,64% 23,66% 27,82% 28,31% 

 
 

25,83% 

        

Rácios de 
liquidez 
(avaliam a 
facilidade com 
que a entidade 
pode aceder às 
suas disponibi-
lidades e de 
honrar os seus 
compromissos 
financeiros no 
curto prazo) 

Liquidez geral 

 
Ativo corrente 

----------------------------------- 
Passivo corrente 

2,08 2,23 2,21 2,41 

 

 
2,43 

Liquidez reduzida 

 
Caixa e depósitos + Ativos financeiros correntes + Contas a 

receber 
----------------------------------------------------------------------------- 

Passivo corrente 
 

2,02 2,17 2,16 2,37 

 
 
 

2,35 

Liquidez imediata 

 
Caixa e depósitos + Ativos financeiros correntes 

--------------------------------------------------------------------------- 
Passivo corrente 

 

1,95 2,10 2,09 2,24 

 
 

2,18 
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Rentabilidade dos Fundos Patrimoniais- verificou-se uma grande diminuição do resultado 

líquido em função dos fundos patrimoniais totais.  

 

Rentabilidade das Vendas- verificou-se uma grande diminuição do resultado em função das 

prestações de serviços e subsídios à exploração. 

 

Rentabilidade do Ativo- registou uma acentuada descida em relação ao ano anterior, expri-

mindo uma menor utilização dos meios ativos para a realização dos resultados. 

 

A instituição, mediante o indicador de autonomia financeira que permite verificar que o Ati-

vo está a ser financiado em 79% por capitais próprios e não por capitais alheios, revela uma 

boa capacidade para manutenção da sua independência no médio longo prazo, apesar de se 

verificar um pequeno decréscimo neste indicador. 

 

O rácio da solvabilidade confirma a elevada capacidade da Instituição em cumprir com as 

suas obrigações, mediante os meios próprios que dispõem, no médio e longo prazo. 

 

Os rácios de liquidez demonstram que a Instituição tem capacidade para honrar os seus 

compromissos financeiros no curto prazo. O rácio da liquidez imediata demonstra que a Ins-

tituição, apenas com as disponibilidades, tem capacidade para solver os seus compromissos 

de curto prazo, nas respetivas datas de vencimento. 
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ANÁLISE DOS RESULTADO OBTIDOS 
 
A segmentação dos resultados líquidos por valência encontra expressão na tabela seguinte e 
no gráfico, sequente à tabela. 
 

Resultados líquidos de 2019/2020, por valência institucional 
 

VALÊNCIA 
RESULTADO 

LÍQUIDO 2020 
RESULTADO 

LÍQUIDO 2019 
DIFERENCIAL % 

Lar do Alto da Raminha 10.937,78 59.492,42 -48.554,64 -82% 

Lar Diogo Gonçalves -78.811,93 16.439,52 -95.251,45 -579% 

Centro de Dia S´Camilo de Lélis -19.292,58 -44.776,89 25.484,31 57% 

Residências Vilavó -13.682,43 -3.201,92 -10.480,51 -327% 

Centro Acolhimento  -51.510,49 -49.315,81 -2.194,68 -4% 

Apoio Domiciliario Integrado 29.717,07 27.624,86 2.092,21 8% 

Apoio Domiciliario  20.644,59 25.238,65 -4.594,06 -18% 

Outras Respostas Sociais 2.061,47 3.565,23 -1.503,76 -42% 

TOTAL DAS VALÊNCIAS -99.936,52 35.066,06 -135.002,58 -385% 

 
Resultados líquidos de 2019/2020, por valência institucional 

 

 
 
 



                                      Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 47 - 

Na análise da demonstração de resultados verifica-se que a Instituição registou um decrés-

cimo, em relação a 2019, aproximadamente de 135.000€ e salienta-se os seguintes aspetos: 

• Uma subida de 83.897€ nos subsídios de exploração, proveniente do aumento dos 

acordos de cooperação em 5,5 % e dos subsídios atribuídos pela autarquia de Porti-

mão, no valor total de 34.380€, no âmbito do protocolo excecional de colaboração 

de desenvolvimento social. 

• Um acréscimo de 73.074€ nos custos das mercadorias vendidas e matérias consumi-

das, mais especificamente, nas rubricas de outro material clinico, com um gasto de 

48.381€ e em outro material de limpeza, com um aumento de 16.269€. O incremen-

to de gastos em produtos de proteção individual, de limpeza e de desinfeção decor-

reu das diretrizes da Direção Geral de Saúde, como medida de prevenção ao comba-

te da Covid 19- DGS  014/2020 a 21/03/2020, “Assunto: Infeção por SARS-CoV-2 (CO-

VID-19).- Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos. Devem ser to-

madas todas as medidas adicionais de cuidados na limpeza e desinfeção de superfí-

cies, de modo a prevenir e disseminação da COVID-19. Devem existir materiais de 

limpeza distintos, a limpeza deve ser feita com maior frequência e utilizado equipa-

mento de proteção individual.”. 

• Um aumento de 7% na rúbrica gastos com o pessoal, com um montante de 129.103€. 

 

Os colaboradores são o capital intelectual das organizações, são eles que executam os pro-

cessos e ocupam um papel fundamental neste tipo de organizações, associada à sua impor-

tância os seus gastos são, de longe, a principal componente dos gastos totais, com um peso 

de 60%. 

 
 

 

 

O gráfico seguinte mostra o total das remunerações certas auferidas por cada nível de quali-

ficação, sendo os profissionais qualificados com maior peso no custo total, 66,1%. 
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O quadro profissional qualificado foi o nível que mais contribuiu para o aumento dos gastos 

com o pessoal, com uma variação de 5,8%, reflexo da aplicação da tabela de remuneração, 

publicada no Boletim Trabalho e Emprego nº43, de 23/11/2020, com retroativos a julho de 

2020, que abrangeu um universo de 80 funcionários. 
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Na análise desta componente, destaca-se a contribuição dos gastos com pessoal da rubrica- 
bolsas da Medida de Apoio Excecional à COVID 19, com o valor de 28.727€, valor que é re-
embolsado em 90% pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
 
 
 
Elucidação dos elementos descritivos, constantes da tabela Resultados líquidos de 
2019/2020 por valência institucional: 
 
Lar Diogo Gonçalves – o decréscimo do resultado líquido deveu-se, sobretudo, ao aumento 

dos custos com pessoal qualificado, não só devido à aplicação da nova tabela salarial, como 

também à contratação de ajudantes de ação direta, em regime temporário, para substitui-

ção de funcionárias que se encontravam em isolamento profilático. 

 
Centro de Dia São Camilo de Lélis – esta valência apresenta um ligeiro desagravamento no 
resultado líquido, ficando a dever-se ao decréscimo dos gastos operacionais, explanado pela 
diminuição gradual do número de utentes, passando de 50 utentes, no inicio do ano de 
2020, para 31 utentes em dezembro de 2020. Em março de 2020, o centro de dia teve de 
encerrar os serviços nos moldes habituais, isto por indicação da Direção Regional de Saúde, 
assim a prestação de serviços passou a ser realizada no domicílio dos utentes, fator que con-
tribuiu para a desistência de um elevado número de utentes. 
 

Lar Alto da Raminha – a valência registou um agravamento do resultado líquido devido: ao 

incremento dos gastos alimentares e dos gastos com os equipamentos de proteção individu-

al ao combate à COVID 19, perfazendo um total de 33.000€; e ao acréscimo de gastos com 

pessoal, por aplicação da nova tabelas salarial da Convecção Coletiva da CNIS 

 
Residências Vilavó – o resultado líquido desta valência mostra um decréscimo em relação ao 

ano anterior, resultante do aumento das depreciações em imobilizado, provenientes da fina-

lização de obras de requalificação do Bloco B, bem como dos gastos com pessoal.  

 

Centro de Acolhimento Catraia – o resultado desta valência reflete uma manutenção de 

valores, não se verificando variações significativas. 

 

Apoio Domiciliário/Apoio Domiciliário Integrado – os resultados destas valências refletem 

uma manutenção de valores, não se verificando variações significativas. 
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Universo dos consumos 

Consumo alimentar 
 

Quadro VIII – Custos alimentares integrados 

 

 
 
 

Quadro IX – Custos alimentares integrados 
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Consumo medicamentoso 

Quadro X – Custos anuais com medicamentos 

 

 

 

 

 

Quadro XI – Custos anuais com medicamentos 
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APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Não obstante não terem o lucro como escopo, somos da opinião que nas ESNL o relatório de 
atividades deverá respeitar os condicionalismos em matéria de aplicação dos resultados e de 
aprovação de contas impostos pelo respetivo regime jurídico e pelos estatutos. 
Sem prejuízo das especificidades que decorram do respetivo regime jurídico e/ou dos esta-
tutos, no caso das ESNL de natureza associativa, somos da opinião que o relatório de ativi-
dades deverá contemplar uma proposta de aplicação dos resultados a submeter à aprovação 
em assembleia geral de sócios devidamente acompanhado do parecer do órgão de fiscaliza-
ção.  

 
O resultado contabilístico obtido em 2020 cifrou-se em -99.936,52€ (noventa e nove mil, 
novecentos e trinta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos negativos) que, propomos seja 
levado à conta de Resultados Transitados. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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BALANÇO
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Entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO  

BALANÇO em 31.12.2020 e 31.12.2019 

Unidade monetária €(euro) 

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31.12.2020 31.12.2019 

 ATIVO    
 Ativo não corrente    
431-4319+433-4339+453-459 Ativos fixos tangíveis 5 1.459.899,58 1.337.858,99 
432-4329+455-459 Bens do património histórico e cultural  0,00 0,00 
42+452-459 Propriedades de investimento  241.889,68 197.911,41 
44+454-459 Ativos intangíveis  0,00 0,00 
41 Investimentos financeiros 14.4 17.671,98 13.796,59 
26 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00 

   1.719.461,24 1.549.566,99 

 Ativo corrente    
32+33+34+35+36+39 Inventários 6 47.052,87 27.004,16 
211+212-219 Clientes 11 35.624,01 32.551,45 
228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores 11 19.992,13 1.667,93 
24 Estado e outros entes públicos 14.1 8.119,38 11.419,70 
26 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00 
232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 11 27.190,43 16.557,03 
281 Diferimentos 14.2 11.895.32 16.659,68 
14 Outros ativos financeiros  0,00 0,00 
11+12+13 Caixa e depósitos bancários 4 1.350.370,12 1.404.794,27 

   1.500.244,26 1.510.654,22 

 Total do Ativo  3.219.705,50 3.060.221,21 
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CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31.12.2020 31.12.2019 

 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    

 FUNDOS PATRIMONIAIS    

51 Fundos  16.460,33 16.460,33 
52 Excedentes técnicos  0,00 0,00 
55 Reservas  0,00 0,00 
56 Resultados transitados  1.400.958,33 1.359.084,17 
58 Excedentes de revalorização  186.291,38 193.099,48 
59 Outras variações nos fundos patrimoniais 9/14.5 1.054.991,83 781.293,22 

   2.658.701,87 2.349.937,20 

818 Resultado líquido do período  -99.936,52 35.066,06 

 Total dos Fundos patrimoniais  2.558.765,35 2.385.003,26 

 PASSIVO    
 Passivo não corrente    
29-298 Provisões 8 12.525,00 12.525,00 
298 Provisões específicas  0,00 0,00 
25 Financiamentos obtidos  0,00 0,00 
237+2711+2712+275 Outras contas a pagar 11 30.109,36 35.983,44 

   42.634,36 48.508,44 

 Passivo corrente    
221+222+225 Fornecedores 11 101.940,75 114.588,77 
218+276 Adiantamentos de clientes 11 155.512,92 140.851,80 
24 Estado e outros entes públicos 10/14.1 58.379,96 51.430,29 
26 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  48,00 222,00 
25 Financiamentos obtidos 11 147.156,32 137.027,24 
282+283 Diferimentos 14.2 87,44 202,67 
231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar 11 155.180,40 182.386,74 
14 Outros passivos financeiros  0,00 0,00 

   618.305,79 626.709,51 

 Total do Passivo  660.940,15 675.217,95 

 Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo  3.219.705,50 3.060.221,21 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
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Entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS do período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019 

Unidade monetária: € (euro) 

CÓDIGO DE CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS  NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 

+71+72 Vendas e serviços prestados + 7 1.536.755,28 1.573.600,14 
+75 Subsídios, doações e legados à exploração + 9 1.597.137,15 1.513.239,61 
 ISS, IP – Centros Distritais   1.478.104,96 1.402.770,35 
 Outros   119.032,19 110.469,26 
+73 Variação nos inventários da produção +/-  0,00 0,00 
+74 Trabalhos para a própria entidade +  0,00 0,00 
-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 6 -735.372,03 -662.297,63 
-62 Fornecimentos e serviços externos - 14.3 -410.353,27 -414.425,08 
-63 Gastos com pessoal - 12 -1.960.435,81 -1.831.332,16 
-652+7622 Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -/+  0,00 0,00 
-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+  0,00 3.593,84 
-67+678+763-7638 Provisões (aumentos/reduções) -/+ 8 0,00 -12.525,00 
-678+7638 Provisões específicas (aumentos/reduções -/+  0,00 0,00 
-653-654-655-656-
657+7623+7624+7625+7626+7627 

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

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/-  0,00 0,00 
+78 (exceto 785)+791 (exceto 
7915)+798 

Outros rendimentos e ganhos + 7 64.290,94 45.875,85 

-68 (exceto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas -  -5.192,08 -22.222,34 

 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   86.830,18 193.507,23 

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 5 -186.152,62 -156.950,21 

 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   -99.322,44 36.557,02 

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos +  0,00 0,00 
-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -  0,00 0,00 

811 Resultado antes de impostos =  -99.322,44 36.557,02 

812 Imposto sobre rendimento do período -/+ 10 -614,08 -1.490,96 
818 Resultado líquido do período =  99.936,52 35.066,06 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES 
 
 
CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções  

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 1.536.755.28 1.573.600,14 -2,34% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -2.695.807,84 -2.493.629,79 -8,11% 

Resultado bruto -1.159.052.56 -920.029,65 -25,98% 

Outros Rendimentos 1.661.428,09 1.562.709,30 6,32% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -588.434,96 -576.870,34 -2% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -13.263,01 -29.252,29 54,66% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

-99.322,44 36.557,02 -371,69% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos -99.322,44 36.557,02 -371,69% 

Imposto sobre o rendimento do período -614,08 -1.490,96 58,81% 

Resultado líquido do período -99.936,52 35.066,06 -385,00% 

 
 
 
 
CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: LAR DIOGO GONÇALVES 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 391.949,44 399.898,01 -1,99% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -692.286,78 -589.526,24 -17,43% 

Resultado bruto -300.337,34 -189.628,23 -58,38% 

Outros Rendimentos 358.107,20 340.801,73          5,08% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -134.210,33 -130.328,04 -2,98% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -2.371,46 -4.405,94 46,18% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

-78.811,93 16.439,52 -579,41% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos -78.811,93 16.439,52 -579,41% 

Imposto sobre o rendimento do período   0,00% 

Resultado líquido do período -78.811,93 16.439,52 -579,41% 
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CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: LAR RAMINHA 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 687.093,48 675.083,11 1,78% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -1.056.109,17 -965.608,14 -9,37% 

Resultado bruto -369.015,69 -290.525,03 -27,02% 

Outros Rendimentos 615.699,77 577.906,32 6,54% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -231.681,19 -217.996,04 -6,28% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -4.065,11 -9.892,83 58,91% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

10.937,78 59.492,42 -81,61% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos 10.937,78 59.492,42 -81,61% 

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

Resultado líquido do período 10.937,78 59.492,42 -81,61% 

  
 
 
 
 
 
CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: Centro de Dia 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 92.204.98 108.796,48 -15,25% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -165.452,53 -191.984,39 13,82% 

Resultado bruto -73.247,55 -83.187,91 11,95% 

Outros Rendimentos 89.470,68 82.941,29 7,87% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -34.222,13 -43.327,26 21,01% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -1.293,58 -1.203,01     -  7,53% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

-19.292,58 -44.776,89 56,91% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos -19.292,58 -44.776,89 56,91% 

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

Resultado líquido do período -19.292,58 -44.776,89 56,91% 
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CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: CATRAIA 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 7.916,53 10.478,53 -24,45% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -295.687,52 -293.493,14 -0,75% 

Resultado bruto -287.770,99 -283.014,61 -1,68% 

Outros Rendimentos 304.393,18 310.046,73 -1,82% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -64.784,62 -74.117,47 12,59% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -3.348,06 -2.230,46 -50,11% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

-51.510,49 -49.315,81 -4,45% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos -51.510,49 -49.315,81 -4,45% 

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

Resultado líquido do período -51.510,49 -49.315,81 -4,45% 

 
 
 
 
 
 
CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: VIVENDAS VILAVÓ  

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 274.434,55 288.747,73 -4,96% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -344.075,76 -312.012,37 -10,28% 

Resultado bruto -69.641,21 -23.264,64 199,34% 

Outros Rendimentos 152.723,18 112.376,39 35,90% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -95.441,66 -83.352,15 -14,50% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -1.322,74 -8.961,52 85,24% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

-13.682,43 -3.201,92 -327,32% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos -13.682,43 -3.201,92 -327,32% 

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

Resultado líquido do período -13.682,43 -3.201,92 -327,32% 
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CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: Apoio Domiciliário Integrado 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 19.154,96 15.253,34 25,58% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -38.314,29 -36.607,62 -4,66% 

Resultado bruto -19.159,73 -21.354,28 10,28% 

Outros Rendimentos 57.857,53 57.650,05 0,36% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -8.780,73 -8.499,32 -3,31% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -200,00 -171,59 -16,56% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

29.717,07 27.624,86 7,57% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos 29.717,07 27.624,86 7,57% 

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

Resultado líquido do período 29.717,07 27.624,86 7,57% 

 
 
 
 
 
CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: Apoio Domiciliário  

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 59.119,24 61.688,90 -4,17% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -100.994,81 -93.487,78 -8,03% 

Resultado bruto -41.875,57 -31.798,88 -31,69% 

Outros Rendimentos 82.247,86 76.630,93 7,33% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos -19.314,30 -19.250,06 -0,33% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -413,40 -343,34 -20,41% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

20.644,59 25.238,65 -18,20% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos 20.644,59 25.238,65 -18,20% 

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

Resultado líquido do período 20.644,59 25.238,65 -18,20% 
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CENTRO DE APOIO A IDOSOS  TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstração dos Resultados por Funções Valência: OUTRAS ATIVIDADES 

RUBRICAS 2020 2019 Variância 

Vendas e serviços prestados 4.882,50 13.654,04 -64,24% 

Custo das vendas e dos serviços prestados -2.886,98 -10.910,11 73,54% 

Resultado bruto 1.995,52 2.743,93 -27,28% 

Outros Rendimentos 928,69 4.355,86 -78,68% 

Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00% 

Gastos administrativos 0,00 0,00 0,00% 

Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00% 

Outros gastos -248,66 -2.043,60 -87,83% 

Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) 

2.675,55 5.056,19 -47,08% 

Gastos de financiamento 0,00 0,00 0,00% 

Resultados antes de impostos 2.675,55 5.056,19 -47,08% 

Imposto sobre o rendimento do período -614,08 -1.490,96 -58,81% 

Resultado líquido do período 2.061,47 3.565,23 -42,18% 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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Entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA    Unidade monetária: € (euro) 

RUBRICAS   NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto      

Recebimentos de clientes e utentes  + 11 1.540.345,20 1.546.678,31 
Pagamentos de subsídios  -  0,00 0,00 
Pagamentos de apoios  -  0,00 0,00 
Pagamentos de bolsas  -  0,00 0,00 
Pagamentos a fornecedores  - 11 -841.703,64 -686.844,96 
Pagamentos ao pessoal  - 12 -1.312.244,29 -1.243.024,45 

Caixa gerada pelas operações  +/-  -613.602,73 -383.191,10 
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  -/+ 10 -1.490,96 -13.714,18 
Outros recebimentos/pagamentos  +/-  580.387,29 557.501,01 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/-  -34.706,40 160.595,73 
Fluxos de caixa das atividades de investimento      

Pagamentos respeitantes a:      
Ativos fixos tangíveis  - 5 -280.776,85 -43.817,93 
Ativos intangíveis  -  0,00 0,00 
Investimentos financeiros  - 14.4 -6.143,80 -5.192,35 
Outros ativos  -  0,00 0,00 

Recebimentos provenientes de:      
Ativos fixos tangíveis  +  0,00 0,00 
Ativos intangíveis  +  0,00 0,00 
Investimentos financeiros  + 14.4 3.239,87 1.722.69 
Outros ativos  +  0,00 0,00 
Subsídios ao investimento  +  7.120,00 8.900,00 
Juros e rendimentos similares  +  0,00 0,00 
Dividendos  +  0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/-  -276.560,78 -38.387,59 
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RUBRICAS   NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento      
Recebimentos provenientes de:      

Financiamentos obtidos  +  0,00 0,00 
Realização de fundos  +  0,00 0,00 
Cobertura de prejuízos  +  0,00 0,00 
Doações  +  256.843,03 0,00 
Outras operações de financiamento  +  0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a:      
Financiamentos obtidos  -  0,00 0,00 
Juros e gastos similares  -  0,00 0,00 
Dividendos  -  0,00 0,00 
Reduções de fundos  -  0,00 0,00 
Outras operações de financiamento  -  0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   256.846,03 0,00 
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)   -54.424,15 122.208,14 

Efeito das diferenças de câmbio  +/-  0,00 0,00 
Caixa e seus equivalentes no início do período  +/- 4 1.404.794,27 1.282.586,13 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  +/- 4 1.350.370,12 1.404.794,27 

      

Caixa    6.069,30 6.903,44 
Depósitos à ordem 
Outros depósitos bancários 

   
229.300,82 

1.115.000,00 
457.890,83 
940.000,00 

Caixa e seus equivalentes no fim do período    1.350.370,12 1.404.794,27 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 
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Entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 2020       Unidade monetária: € (euro) 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 
Interesses 

minoritários 

Total dos 
fundos 

patrimoniais 

Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros 

Excedentes de 
revalorização 

Outras 
variações 

nos fundos 
patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total   

POSIÇÃO NO 
INÍCIO DO 
PERÍODO 2020 

6   

16.460,33   0,00 1.359.084,17   193.099,48 781.293,22 35.066,06 2.385.003,26   2.385.003,26 

ALTERAÇÕES 
NO PERÍODO 

   
                0,00   0,00 

Alterações de 
políticas conta-
bilísticas 

   

                0,00   0,00 

Diferenças de 
conversão de 
demonstrações 
financeiras 

   

                0,00   0,00 

Realização do 
excedente de 
revalorização de 
ativos fixos 
tangíveis e 
intangíveis 

   

                0,00   0,00 

Excedentes de 
revalorização de 
ativos fixos 
tangíveis e 
respetivas 
variações 

   

                0,00   0,00 

Ajustamentos 
por impostos 
diferidos 

   

                0,00   0,00 
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Outras altera-
ções reconheci-
das nos fundos 
patrimoniais 

 14.5 

      41.874,16   -6.808,10 273.698,61 -35.066,06 273.698,61   273.698,61 

  7   0,00 0,00 0,00 41.874,16 0,00 -6.808,10 273.698,61 -35.066,06 273.698,61 0,00 273.698,61 

RESULTADO 
LÍQUIDO DO 
PERÍODO 

8   

              -99.936,52 -99.936,52   -99.936,52 

RESULTADO 
EXTENSIVO 

9=7+8   
              -135.002,58 -135.002,58 0,00 -135.002,58 

OPERAÇÕES 
COM INSTITUI-
DORES NO 
PERÍODO 

   

                    0,00 

Fundos                        0,00 

Subsídios, 
doações e 
legados 

   

                    0,00 

Outras opera-
ções 

   
                    0,00 

POSIÇÃO NO 
FIM DO PERÍO-
DO 2018 

11=6+7+8+10   

16.460,33 0,00 0,00 1.400.958,33 0,00 186.291,38 1.054.991,83 -99.936,52 2.558.765,35   2.558.765,35 
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Entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 2019       Unidade monetária: € (euro) 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 
Interesses 

minoritários 
Total dos fundos 

patrimoniais 

Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros 

Excedentes 
de revalori-

zação 

Outras 
variações 

nos fundos 
patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total   

POSIÇÃO NO 
INÍCIO DO PERÍO-
DO 2019 

6   

16.460,33 0,00 0,00 1.405.235,22 0,00 199.907,58 792.165,26 -52.959,15 2.360.809,24   2.360.809,24 

ALTERAÇÕES NO 
PERÍODO 

   
                0,00   0,00 

Primeira adoção 
de novo referenci-
al contabilístico 

   

                0,00   0,00 

Alterações de 
políticas contabi-
lísticas 

   

                0,00   0,00 

Diferenças de 
conversão de 
demonstrações 
financeiras 

   

                0,00   0,00 

Realização do 
excedente de 
revalorização de 
ativos fixos tangí-
veis e intangíveis 

   

                0,00   0,00 

Excedentes de 
revalorização de 
ativos fixos tangí-
veis e respetivas 
variações 

   

                0,00   0,00 

Ajustamentos por 
impostos diferidos 

   

                0,00   0,00 
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Outras alterações 
reconhecidas nos 
fundos patrimoni-
ais 

  

      -46.151,05   -6.808,10 -10.872,04 52.959,15 -10.872,04   -10.872,04 

  7   0,00 0,00 0,00 -46.151,05 0,00 -6.808,10 -10.872,04 52.959,15 -10.872,04 0,00 -10.872,04 

RESULTADO 
LÍQUIDO DO 
PERÍODO 

8   

              35.066,06 35.066,06   35.066,06 

RESULTADO 
EXTENSIVO 

9=7+8   
              88.025,21 88.025,21 0,00 88.025,21 

OPERAÇÕES COM 
INSTITUIDORES 
NO PERÍODO 

   

                    0,00 

Fundos                        0,00 

Subsídios, doações 
e legados 

   

                    0,00 

Outras operações    
                    0,00 

  10                       0,00 

POSIÇÃO NO FIM 
DO PERÍODO 2019 

11=6+7+8+10   

16.460,33 0,00 0,00 1.359.084,17 0,00 193.099,48 781.293,22 35.066,06 2.385.003,26   2.385.003,26 
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ANEXO 
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NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: Instituição Particular de Solidarieda-
de Social 
1.1. Designação da entidade: CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO 
1.2. Sede: AV. SÃO JOÃO DE DEUS, Nº2 - 8500-509 PORTIMÃO 
1.3. Natureza da atividade: ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - Intervenção e as-

sistência social na comunidade idosa e crianças em risco. 
1.4. NIPC: 500875839 
1.5. Telefone: 282450800  Fax: 282450809 
1.6. Email: info@cai-portimao.pt 
 
 
 

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS 
 
2.1 — As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições nor-
mativas que integram a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrati-
vo (ESNL) DL. Nº. 36-A/2011 de 09 de Março. Este sistema é composto pelos seguintes ins-
trumentos: 

� Bases para a apresentação das demonstrações financeiras – Anexo II do DL. 
Nº. do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 36-A/2011 de 09 de Março. 

� Modelos de demonstrações financeiras – Portaria nº. 105/2011 de 14/03. 
� Código de Contas – Portaria nº. 106/2011 de 14 de Março. 
� Normas contabilísticas e de relato financeiro – Aviso nº. 6726-B/2011 de 14 

de Março. 
 
De conformidade com o referido no capítulo 2 do aviso acima referido, sempre que a NCRF-
ESNL não responda a aspetos particulares que se coloquem em matéria de contabilização ou 
de relato financeiro de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo rele-
vante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, de 
forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempe-
nho para o período abrangido, a entidade deverá recorrer, tendo em vista tão-somente a 
superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: 

� Às NCRF e Normas Interpretativas (NI). 
� Às Normas Internacionais e de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regula-

mento nº. 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho. 
� Às Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações (SIC e 
IFRIC). 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acrés-
cimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.   
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2.2 — Indicação e justificação das disposições do SNC (NCRF-ESNL) que, em casos excecio-
nais, tenham sido suprimidas/anuladas e dos respetivos efeitos nas demonstrações finan-
ceiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada 
do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.  
Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, 
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista 
na NCRF-ESNL.  
 
2.3 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados 
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.  
As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2019, incluídas nas presentes 
demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas de forma consis-
tente com o período corrente, sendo comparáveis com as quantias do período findo em 31 
de Dezembro de 2020.  
 
 

NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
As políticas contabilísticas foram consistentemente aplicadas aos exercícios apresentados.  
 
3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras  
As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo, com 
exceção para algumas situações específicas destas entidades, tais como bens do ativo atribu-
ídos a título gratuito e inventários a serem oferecidos no âmbito da atividade da ESNL.  
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda fun-
cional e de apresentação. 
 
3.2 — Outras políticas contabilísticas  
3.2.1 – Ativos fixos tangíveis  
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo 
de compra e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização 
e condição necessária para funcionarem da forma pretendida.  
 
Os bens do ativo fixo tangíveis atribuídos a título gratuito, com o custo desconhecido, são 
mensurados ao valor pelo qual se encontram segurados, ou ao valor pelo qual figuravam na 
sua contabilidade.  
 
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições 
de ser utilizado, de acordo com o modelo da linha reta (quotas constantes), em conformida-
de com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  
 
As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gastos no 
período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem be-
nefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.  
Os bens do património histórico, artístico e cultural não são depreciados.  
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3.2.2 – Propriedades de investimento  
As propriedades de investimento foram concedidas a título de doação, são mensuradas ao 
valor atribuído pelo Ministério das Finanças. 
 
Os custos incorridos para adicionar ou substituir partes da propriedade são capitalizados no 
item propriedades de investimento, os restantes custos de manutenção diária são reconhe-
cidos nos resultados quando incorridos. 
 
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições 
de ser utilizado, de acordo com o modelo da linha reta (quotas constantes), em conformida-
de com o período de vida útil estimado. 
 
3.2.3 – Inventários  
Os inventários são registados a custo de aquisição, o qual é menor que o valor líquido reali-
zável.  
 
O método de custeio dos inventários adotado pela instituição consiste no custo médio pon-
derado.  
 
3.2.4 -Ativos e passivos financeiros  
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna 
parte das correspondentes disposições contratuais.  
 
As contas de “Clientes” e “Outras contas a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nomi-
nal, deduzido de eventuais perdas por imparidade, para que as mesmas reflitam o seu valor 
realizável líquido.  
 
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, são registadas pelo seu valor nominal, 
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
 
3.2.5 – Rédito 
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a 
reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimen-
tos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a 
venda.  
 
O rédito das prestações de serviços é reconhecido na data da prestação dos serviços.  
 
3.2.6 – Subsídios ao investimento/doações 
Os valores referentes a estes itens e relacionados com ativos depreciáveis são apresentados 
no fundo patrimonial e imputados a rendimentos, numa base sistemática e à medida das 
depreciações praticadas sobre os mesmos ativos. 
 
3.3 — As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade.  



   Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 77 -  

 
3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas  
As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras da empresa são continuamente 

avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa dos órgãos de gestão, 

tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada, o enquadramento atual 

e as expetativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acredita serem 

razoáveis, por exemplo, na estimativa dos encargos com o pessoal, estimativa da vida útil 

dos ativos. 

 

Os eventos futuros poderem vir a alterar as estimativas efetuadas, pelo que nesse momento 

as mesmas serão alteradas de forma prospetiva.  

 
 

NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA 
 
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, utilizando o mé-
todo direto. A instituição classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os investimentos 
com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insig-
nificante.  
 
4.1 — Divulgar a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não 
estão disponíveis para uso.  
Todos os saldos de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.  
 
4.2 — Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.  
Em 31 de Dezembro de 2020 e em 31 de Dezembro de 2019, o saldo de caixa e seus equiva-
lentes que inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis, líquidos de 
descobertos bancários, detalha-se como segue:  
 

 2020 2019 

Numerário 6.069,30 6.903.44 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 229.300,82 457.890.83 

Aplicações de tesouraria 0,00 0,00 

Depósitos a prazo 1.115.000,00 940.000,00 

Caixa e seus equivalentes 1.350.370,12 1.404.794,27 
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NOTA 5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 
5.1 — Os critérios de mensuração usados para determinarem a quantia escriturada bruta  
Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra 

e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condição 

necessária para funcionarem da forma pretendida. 

 

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se existir a 

probabilidade, que deles resultarão benefícios económicos futuros. 

 

Os dispêndios com manutenção, que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em 

melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registados como gasto 

do período em que ocorrem.  

 
5.2 - Os métodos de depreciação usados  
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições 

de ser utilizado, de acordo com o modelo da linha reta (quotas constantes), em conformida-

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

Os bens do património histórico, artístico e cultural não são depreciados.  

 

5.3 - As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;  
As vidas úteis estimadas dos principais ativos fixos tangíveis são as seguintes:  
 

 Anos de vida útil 

Terrenos - 

Edifícios e outras construções 6/50 

Equipamento básico 6/1 

Equipamento de Transporte 5 

Equipamento Administrativo 6 

Equipamento Informático 5/3/1 

Ferramentas e Utensílios 5 

Programas Informáticos 3 
 

Elementos de reduzido valor - 
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5.4 - A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por 
imparidade acumuladas) no início e no fim do período;  
 

  Em 01.01.2020 Em 31.12.2020 

Descrição 
Quantia escritu-

rada bruta Depreciações 
Quantia escritura-

da bruta Depreciações 

Bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bens de património histórico, artís-
tico e cultural         

Bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros ativos fixos tangíveis         

Edifício e outras construções 4.197.983,92 3.013.825,33 4.256.776,20 3.118.612,52 

Equipamento básico 1.443.245,64 1.378.491,08 1.480.108,14 1.409.032,08 

Equipamento transporte 293.445,14 293.445,11 313.705,11 297.497,10 

Equipamento administrativo 272.530,99 240.082,65 286.199,59 263.901,94 

Outros ativos 

Ferramentas e utensílios 115.536,37 115.536,37 135.642,85 120.562,99 

Obras de arte 29.927,87   29.927,87   

6.352.669,93 5.041.380,54 6.502.359,76 5.209.606,63 

Ativos fixos tangíveis em curso 26.569,60 0,00 167.146,45 0,00 

  6.379.239,53 5.041.380,54 6.669.506,21 5.209.606,63 
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5.5 - Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as 
adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas 
reversões e outras alterações;  
 

Ano 2019 
EDIFÍCIO E 
OUTRAS 

CONSTRUÇÕES 

EQUIPAMENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTE 

EQUIPAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

OUTROS 
ATIVOS FIXOS 

TANGÍVEIS 

OUTROS 
ATIVOS 

FIXOS TAN-
GÍVEIS EM 

CURSO 

TOTAL 

Ativo bruto               

Saldo em 31 Dezem-
bro 2018 4.179.879,28 1.434.400,44 293.445,14 272.139,99 145.464,24 7.464,79 6.332.793,88 

Aquisições 5.532,26 11.286,34   1.722,00   31.677,19 50.217,79 

Transferências 12.572,38         -12.572,38 0,00 

Reclassificações para 
ativos não correntes 
detidos para venda             0,00 

Alienações             0,00 

Sinistros             0,00 

Abates   2.441,14   1.331,00     3.772,14 

Saldo final-31 De-
zembro 2019 

4.197.983,92 1.443.245,64 293.445,14 272.530,99 145.464,24 26.569,60 6.379.239,53 

Depreciações e 
perdas imparidade 
acumuladas 

              

Saldo em 31 Dezem-
bro 2018 2.904.164,44 1.352.589,00 293.445,11 223.224,93 115.536,37 0,00 4.888.959,85 

Aquisições 109.660,89 28.343,22   18.188,72     156.192,83 

Transferências             0,00 

Reclassificações para 
ativos não correntes 
detidos para venda             0,00 

Alienações             0,00 

Sinistros             0,00 

Abates   2.441,14   1.331,00     3.772,14 

Saldo final-31 De-
zembro 2019 

3.013.825,33 1.378.491,08 293.445,11 240.082,65 115.536,37 0,00 5.041.380,54 

Valor líquido 1.184.158,59 64.754,56 0,03 32.448,34 29.927,87 26.569,60 1.337.858,99 
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Ano 2020 
EDIFÍCIO E 
OUTRAS 

CONSTRUÇÕES 

EQUIPAMENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTE 

EQUIPAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

OUTROS 
ATIVOS 
FIXOS 

TANGÍVEIS 

OUTROS 
ATIVOS 
FIXOS 

TANGÍVEIS 
EM CURSO 

TOTAL 

Ativo bruto               

Saldo em 31 De-
zembro 2019 4.197.983,92 1.443.245,64 293.445,14 272.530,99 145.464,24 26.569,60 6.379.239,53 

Aquisições 1.881,90 34.760,94 20.259,97 16.056,36 20.106,48 207.056,63 300.122,28 

Transferências 56.910,38 9.569,40       -66.479,78 0,00 
Reclassificações 
para ativos não 
correntes detidos 
para venda 

            0,00 

Alienações             0,00 

Sinistros             0,00 

Abates   7.467,84   2.387,76     9.855,60 

Saldo final-31 
Dezembro 2020 

4.256.776,20 1.480.108,14 313.705,11 286.199,59 165.570,72 167.146,45 6.669.506,21 

Depreciações e 
perdas imparida-
de acumuladas 

              

Saldo em 31 De-
zembro 2019 3.013.825,33 1.378.491,08 293.445,11 240.082,65 115.536,37 0,00 5.041.380,54 

Aquisições 104.787,19 38.008,84 4.051,99 26.207,05 5.026,62   178.081,69 

Transferências             0,00 
Reclassificações 
para ativos não 
correntes detidos 
para venda 

            0,00 

Alienações             0,00 

Sinistros             0,00 

Abates   7.467,84   2.387,76     9.855,60 

Saldo final-31 
Dezembro 2020 

3.118.612,52 1.409.032,08 297.497,10 263.901,94 120.562,99 0,00 5.209.606,63 

Valor líquido 1.138.163,68 71.076,06 16.208,01 22.297,65 45.007,73 167.146,45 1.459.899,58 

 
No ativo fixo tangível foram realizados abates no valor de 9.855,60€, relativo a equipamen-

tos danificados, que foram substituídos por novos equipamentos. O equipamento abatido 

inclui: equipamentos de ar condicionado, central telefónica, vídeo porteiro e equipamento 

informático.  

 
5.6 — Quantias de restrições de titularidade e ativos tangíveis que sejam dados como ga-
rantias de passivos 
A instituição não possui quantias de restrições de titularidade e não detêm ativos tangíveis 
que sejam dados como garantias de passivos. 
 
5.7 - Itens do ativo tangível expressos por quantias revalorizadas 
Não existem ativos fixos tangíveis expressos por quantias revalorizadas.  
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NOTA 6. INVENTÁRIOS 
 
6.1 — As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a 
fórmula de custeio usada  
Os inventários são valorizados custo de aquisição, incluindo todos os custos de compra, cus-
tos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua 
condição atuais, deduzido de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhan-
tes.  
 
Não se encontra inscrita qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários. 
O método de custeio dos inventários adotado pela instituição consiste no custo médio pon-
derado. 
 
6.2 - A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações 
apropriadas para a entidade  
 

 2020 2019 

 
QUANTIA 

BRUTA 
PERDAS POR 
IMPARIDADE 

QUANTIA 
LÍQUIDA 

QUANTIA 
BRUTA 

PERDAS POR 
IMPARIDADE 

QUANTIA 
LÍQUIDA 

Mercadorias             

Matérias-primas, subsidiárias e 
de consumo 

47.052,87 0,00 47.052,87 27.004,16 0,00 27.004,16 

Produtos acabados e intermé-
dios 

            

Subprodutos, desperdícios, 
resíduos 

            

Produtos e trabalhos em curso              
Adiantamentos por conta de 
compras 

            

 47.052,87 0,00 47.052,87 27.004,16 0,00 27.004,16 

 
6.3- A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período 
 

  2020 2019 

  MERCADORIAS 

MATÉRIAS-
PRIMAS, SUB-
SIDIÁRIAS E DE 

CONSUMO 

TOTAL MERCADORIAS 

MATÉRIAS-
PRIMAS, SUB-
SIDIÁRIAS E DE 

CONSUMO 

TOTAL 

Inventários iniciais + 0,00 27.004,16 27.004,16 0,00 28.743,42 28.743,42 

Compras + 0,00 747.161,98 747.161,98 0,00 660.533,82 660.533,82 
Devoluções de com-
pras 

- 
0,00 4.780,54 4.780,54 0,00 6.797,72 6.797,72 

Descontos e abati-
mentos em compras 

- 
0,00 490,33 490,33 0,00 549,92 549,92 

Regularizações + 0,00 13.529,63 13.529,63 0,00 7.372,19 7.372,19 

Inventários finais - 0,00 47.052,87 47.052,87 0,00 27.004,16 27.004,16 

Custo mercadorias 
vendidas e matérias 
consumidas 

 0,00 735.372,03 735.372,03 0,00 662.297,63 662.297,63 
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As regularizações correspondem aos donativos alimentares concedidos pelo Banco Alimen-
tar contra a fome do Algarve. 
 

NOTA 7. RÉDITO 
 
7.1 — As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os 
métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a 
prestação de serviços  
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando: a) todos os riscos e vanta-
gens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; b) a empresa não man-
tém qualquer controlo sobre os bens vendidos; c) o montante do rédito pode ser mensurado 
com fiabilidade; d) seja provável que benefícios económicos futuros associados à transação 
fluam para a empresa; e) os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser men-
surados com fiabilidade.  
 
O rédito das prestações de serviço é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebi-
da ou a receber, deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abati-
mentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com 
a venda e o seu reconhecimento efetivo é feito na data da prestação dos serviços.  
 
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo. 
Os restantes réditos são registados de acordo com o pressuposto do acréscimo, pelo que são 
reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são rece-
bidas. 
 
 
7.2 - A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período  
 

  2020 2019 
Variação 

percentual 

Venda de mercadorias 
   

Venda de produtos 
   

Prestação de serviços 1.536.755,28 1.573.600,14 -2,34% 

Quotas de utilizadores 1.522.095,62 1.546.334,11 
 

Quotizações e joias 9.777,16 8.442,32 
 

Serviços secundários 4.882,50 18.823,71 
 

Juros 279,16 122,05 128,73% 

Dividendos       

  1.537.034,44 1.573.722,19 -2,33% 

 
As receitas provenientes das mensalidades dos utentes tiveram uma descida de 2,34% 

(36.844€), explicada pela diminuição do número de utentes nas ERPI Raminha e Diogo Gon-

çalves e no Centro de Dia. 
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A instituição teve de diminuir o número de utentes nas ERPI, tendo em conta as orientações 

das visitas de acompanhamento da equipa constituída pela Proteção Civil, pelo Centro Distri-

tal de Segurança social e pela Autoridade de Saúde, criada ao abrigo do Despacho nº 4097-

B/2020, que determinava a existência de quartos de isolamento para os utentes, como tam-

bém teve de domiciliar o Centro de Dia, o que levou à desistência de dezanove utentes. 

 

NOTA 8. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 
 

Provisões 

Processos 
judiciais em 

curso 
Outras 

Provisões  Totais 

Acumuladas em 01.01.2019 0,00 0,00 0,00 

Aumentos 

Por reforço de provisões já 
reconhecidas em períodos 
anteriores 0,00 12.525,00 12.525,00 

Reduções 
Quantias revertidas no 
período 0,00 

 
0,00 

Acumuladas em 31.12.2019 0,00 12.525,00 12.525,00 

Aumentos 

Por reforço de provisões já 
reconhecidas em períodos 
anteriores 0,00 0,00 0,00 

Reduções 
Quantias revertidas no 
período 0,00 

 
0,00 

Acumuladas em 31.12.2020 0,00 12.525,00 12.525,00 

 
O montante da provisão, no valor de 12.525,00€, foi realizado, no ano de 2019, para justifi-

cação da contestação ao processo nº 201800122644 de contraordenação respeitante à ação 

fiscalizadora do Instituto da Segurança Social às respostas sociais Estrutura Residencial Alto 

da Raminha, Estrutura Residencial Diogo Gonçalves, Estrutura Residencial Residências Vilavó 

e Centro de Dia S. Camilo de Lélis. 

 

NOTA 9. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E OUTROS APOIOS 
 
Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, só devem ser reconhecidos após existir 
segurança de que:  

a) A entidade cumprirá as condições a eles associadas; e  
b) Os subsídios serão recebidos.  

 
9.1 — A política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos 
de apresentação adotados nas demonstrações financeiras  
Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intan-

gíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais. Subsequentemente, relativa-
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mente aos subsídios relacionados com ativos depreciáveis, são imputados numa base siste-

mática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos 

relacionados que se pretende que eles compensem.  

 

Os subsídios relacionados com rendimentos imputam-se ao rendimento do período, com a 

exceção se o seu destino seja financiar deficits de exploração de exercícios futuros, caso em 

que se imputam aos referidos exercícios. Estes subsídios são apresentados separadamente 

como “Subsídios à exploração” na demonstração dos resultados.  

 

9.2 - A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações 

financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha 

diretamente beneficiado 

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração 
dos resultados e no balanço 

2020 Ano 2019 

Demonstra-
ção dos 
Resultados Balanço 

Demonstra-
ção dos 
Resultados Balanço 

Reconhecidas 
como subsí-
dios à explo-

ração 

Reconhecidas no Fundo 
Patrimonial Reconhecidas 

como subsí-
dios à explo-

ração 

Reconhecidas no Fundo 
Patrimonial 

Como 
rendimen-
tos a reco-

nhecer 

Como 
passivos a 
reembol-

sar 

Como 
rendimen-
tos a reco-

nhecer 

Como 
passivos a 
reembol-

sar 

N
ão

 r
ee

m
b

o
ls

áv
ei

s 

Subsídios 
relacionados 
com os ativos 

Construção equipamento 
Vilavó 1ª fase   147.344,88      152.482,50    

Construção equipamento 
Vilavó 4ª fase    51.800,00      53.200,00    

Obras CATRAIA PIDACC   249.897,84      258.227,76    

Obras CATRAIA CM PORTIMÃO   59.855,78      61.850,97    

Implementação do Sistema de 
Segurança Contra Incêndios   12.629,27      14.472,42    

C.M. PTM portas corta fogo - 
Diogo   8.900,00      8.900,00    

C.M. PTM Sistema de Seguran-
ça contra Incêndios - Diogo   8.900,00          

Subtotais   539.327,77      549.133,65    

Subsídios 
relacionados 

com os resulta-
dos 

ISSS-Acordos de Cooperação 1.467.483,32      1.402.770,35      

ISSS-ADAPTAR SOCIAL + 8.000,00            

ISSS- Medida Excecional e 
temporária de apoio à família 2.621,64            

Município PTM- Contrato-
Programa de desenvolvimento 
social 34.380,00      0,00      

Freguesia PTM- Programa de 
desenvolvimento no âmbito da 
Solidariedade e Ação Social 

2.500,00  
    

1.000,00  
    

Freguesia Estômbar- Projeto 
Educa à Distância - CATRAIA 

500,00  
    

  
    

IEFP- Contrato Emprego Inser-
ção/Estágio Profissional 

2.839,24  
    11.983,16      

IEFP- Medida Apoio Excecional 
COVID- 19 28.747,57            

Subtotais 1.547.071,77      1.415.753,51      

Totais 1.547.071,77  539.327,77  0,00  1.415.753,51   549.133,65  0,00  
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Em 2020 foi celebrado, com o Município de Portimão, um novo contrato de Programa de 

Desenvolvimento Social – Despesas de Investimento, no valor de 8.900€, para aquisição do 

sistema de proteção e segurança contra incêndios para a Estrutura Residencial Diogo Gon-

çalves e, face à situação epidemiológica provocada pelo COVID 19, o Município celebrou, 

ainda, mais dois protocolos excecionais de colaboração de desenvolvimento social, com a 

atribuição de um valor total de 34.380€. 

 

A realçar o item Medida de Apoio Excecional Covid 19, com um valor anual de 28.747.57€, 

referente ao programa de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais, pro-

movido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, com objetivo de angariação de 

colaboradores para a realização de trabalho socialmente necessário e reforço do quadro de 

pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Relatório de Gestão e Contas _ 2020 

CAIP – Centro de Apoio a Idosos de Portimão - 87 -  

 

  
Medida de incentivo Quantidades concedidas 

Relação dos 
subsídios 
obtidos 

Medida 
Entidade 

concedente 
Objeto do incentivo 

Forma de 
concessão 

Co-
meço  

Já recebidas 
Por rece-

ber 
Total 

 N
ão

 R
ee

m
b

o
ls

áv
ei

s 
 

Subsí-
dios 

relacio-
nados 
com 

Ativos 

PIDDAC CRSS 
Construção equipamento Vilavó 1ª 
fase 

Subsídio ao 
investimento 1998 49.879,79    49.879,79  

PIDDAC CRSS 
Construção equipamento Vilavó 2ª 
e 3ª fase 

Subsídio ao 
investimento 1999 182.061,23    182.061,23  

PIDDAC CRSS 
Construção equipamento Vilavó 4ª 
fase 

Subsídio ao 
investimento 2008 24.939,90    24.939,90  

  
CM PORTI-

MÃO 
Construção equipamento Vilavó 4ª 
fase 

Subsídio ao 
investimento 2008 70.000,00    70.000,00  

  

CM PORTI-
MÃO 

Implementação do Sistema de 
Segurança Contra Incêndios 

Subsídio ao 
investimento 

2008  39.384,00    39.384,00  

PIDDAC CRSS Obras CATRAIA 
Subsídio ao 

investimento 2001 416.496,24    416.496,24  

  
CM PORTI-

MÃO Obras CATRAIA 
Subsídio ao 

investimento 2001 99.759,58    99.759,58  

  
CM PORTI-

MÃO 
Portas corta fogo no lar Diogo 
Gonçalves 

Subsídio ao 
investimento 2019 8.900,00    8.900,00  

  
CM PORTI-

MÃO 
Sistema de Segurança Contra 
Incêndios 

Subsídio ao 
investimento 2020 7.120,00  1.780,00  8.900,00  

Subtotais     898.540,74  1.780,00  900.320,74  

Subsídio  
à explo-

ração 

  CRSS Acordos de Cooperação 
Subsídio à 
exploração 2020 1.453.996,31  13.487,01  1.467.483,32 

  CRSS ADAPTAR SOCIAL + 
Subsídio à 
exploração 2020 4.000,00  4.000,00  8.000,00 

  CRSS 
Medida Excepcional e temporária 
de apoio à família 

Subsídio à 
exploração 2020 2.621,64    2.621,64 

  

Câmara Muni-
cipal de Por-

timão 

Programa de desenvolvimento 
social - Despesas de funcionamento 

Subsídio à 
exploração 2020 30.780,00  3.600,00  34.380,00 

  

Junta Fregue-
sia Portimão 

Programa de desenvolvimento no 
âmbito da Solidariedade e Acção 
Social 

Subsídio à 
exploração 

2020 

2.500,00    

2.500,00 

  

Junta Fregue-
sia Estômbar 

Projeto Educa à Distância - CATRAIA 
Subsídio à 
exploração 

2020 

500,00    

500,00 

  IEFP 

Contrato Emprego Inserção/Estágio 
Profissional/Medida Apoio Eccepci-
onal COVID- 19 

Subsídio à 
exploração 2020 28.476,74  3.110,07  31.586,81 

Subtotais     1.522.874,69  24.197,08  1.547.071,77  

  Totais     2.421.415,43  25.977,08  2.447.392,51  

 

A verba de 13.487.01€, mencionada no item subsidio a receber, diz respeito à comparticipa-

ção financeira da segurança social no âmbito do Protocolo Vagas Reservadas e Protocolo 

Complemento Lares. 

 

Em relação aos subsídios, salienta-se a aplicação da deliberação nº 057/12 do Instituto da 

Segurança Social, em que foi solicitado o desdobramento das contas 751 e 752 em subcon-

tas individuais, com as respetivas entidades financiadoras e por sua vez estas desdobradas, 

de acordo com os respetivos acordos ou protocolos celebrados. 
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9.3- Principais doadores/Fontes de fundos  
Os principais doadores são os constantes da lista anexa:  
 

Doador 
Bem Doado para 

investimento Quantia Escriturada 

Maria Patrocínio Castilho Santos Numerário 256.843,03 

Doador 

Bem Doado com 
aplicação no ciclo 

exploração Quantia Escriturada 

Correia Henrique, LDA Numerário 13.393,00 

José Carlos Nunes Duarte,UNIPESSOAL LDA Numerário 11.463,00 

Dr Joaquim Chaves, Laboratório de Análises Clínicas Algarve, Lda Numerário 1.000,00 

Maria Armanda Cavaco Cercas Numerário 500,00 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. Numerário 500,00 

Socialgar Mediação de Seguros Lda Numerário 500,00 

PORTHALSEG SOL SERV SEGURANÇA UNIP LDA Numerário 500,00 

António Bicho Lopes Numerário 300,00 

Albano Dias Fernandes Tomé Numerário 200,00 

Agnes Dahlberg Numerário 200,00 

SG2S Software Solutions Ldª. Numerário 200,00 

TEAMHOTEL- Soluções Hoteleiras, LDA. Numerário 150,00 

ALvaro Cunha Gomes Rodrigues Numerário 100,00 

Acácio Figueiredo Damas Numerário 100,00 

Francisco José Martins Manita Severino Numerário 100,00 

JFTI – José Filipe Tiago Inácio Numerário 50,00 

RECICLIMPA Numerário 50,00 

RecifeSecreto, Unipessoal, Lda Numerário 50,00 

Banco Alimentar Espécie 11.371,83 

Restantes Doadores  Numerário e Espécie 9.337,55 

Total     50.065,38  

 
O valor de 256.843,03€, atribuído para investimento, foi doado por Maria Patrocínio Santos 

em testamento, constituindo a instituição como sua única herdeira.   

 

O Corpo Diretivo do Centro de Apoio a Idosos de Portimão impulsionou uma iniciativa que se 

traduziu na autonomização da comunicação dos idosos junto de familiares e amigos, deno-

minado “Projeto de inclusão digital para os idosos”, conseguindo angariar um total de 

5.579,00€, incluindo um subsídio de 2.500€ da Freguesia de Portimão, para este efeito. 
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NOTA 10. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
 
O Centro de Apoio a Idosos, registado na Direcção-Geral da Segurança Social, desde 
14/04/1983, no Livro das Associações de Solidariedade Social, sob o nº. 27/83, a folhas 35 
verso e 36, como Instituição Particular de Solidariedade Social, está isento de IRC, sob os 
rendimentos derivados do exercício das atividades desenvolvidas dentro do âmbito dos fins 
estatutários. 
 
No ano de 2014 a instituição estabeleceu um protocolo de concessão de exploração de um 
pequeno quiosque com uma entidade empresarial, em contrapartida de uma renda mensal 
(sujeita a IVA) e um protocolo de fornecimento de refeições a um Centro de Convívio “Aldeia 
das Sobreias”, como tal os rendimentos originados por estas atividades, por não se encon-
trarem dentro dos objetivos estatuários da instituição, são sujeitos a IRC. 
 
 

Atividade Sujeita a IRC 

2020 2019 

Resultado antes imposto 2.675,55 5.056,19 

Custos não aceites fiscalmente (+) 248,66 2.043,60 

Lucro Tibutável 2.924,21 7.099,79 
Mais-Valias 
Taxa Imposto 21,0% 21,0% 

Coleta 614,08 1.490,96 
Tributação Autónoma (-) 0,00 0,00 

Imposto sobre o rendimento 614,08 1.490,96 

 

 

NOTA 11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 
11.1 — Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 
contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para 
a compreensão das demonstrações financeiras 
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna 
parte das correspondentes disposições contratuais.  
Os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao custo, deduzido de qualquer perda 
por imparidade. 
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11.2 — Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros, no total e 
para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada catego-
ria 
 

2020 2019 

    
Quantia 

bruta 
Quantia 

bruta 
Quantia 

bruta 
Quantia 

bruta 
Imparida-

de 
Quantia escri-

turada 

Ativos 
financeiros 

Caixa e depósi-
tos bancários 1.350.370,12 1.350.370,12 1.404.794,27 1.404.794,27 

Clientes 35.624,01 35.624,01 32.551,45 32.551,45 

Adiantamento 
a fornecedores 19.992,13 19.992,13 1.667,93 1.667,93 

Estado 8.119,38 8.119,38 11.419,70 11.419,70 

Associados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras contas a 
receber 27.190,43 27.190,43 16.557,03 16.557,03 

Diferimentos 11.895,32 11.895,32 16.659,68 16.659,68 

Totais 1.453.191,39 0,00 1.453.191,39 1.483.650,06 0,00 1.483.650,06 

Passivos 
financeiros 

Fornecedores 101.940,75   101.940,75 114.588,77   114.588,77 

Adiantamento 
de clientes  155.512,92 155.512,92 140.851,80 140.851,80 

Estado 58.379,96 58.379,96 51.430,29 51.430,29 

Associados 48,00 48,00 222,00 222,00 

Financiamen-
tos obtidos 147.156,32 147.156,32 137.027,24 137.027,24 

Diferimentos 87,44 87,44 202,67 202,67 

Outras conta a 
pagar 155.180,40   155.180,40 182.386,74   182.386,74 

Totais 618.305,79 0,00 618.305,79 626.709,51 0,00 626.709,51 

 
 
A conta de Utentes com adiantamentos respeita ao pecúlio dos utentes, que resulta da per-
centagem das pensões a que estes têm direito. 
 
Os montantes de Outras Contas a Pagar mais relevantes dizem respeito, nomeadamente:  
- Aos valores a atribuir à CRACEP e à Casa Nossa Senhora da Conceição, mediante a gestão 
da herança comum;  
- Às verbas antecipadas pelo utente Joaquim Manteiga Matoso, para pagamento das suas 
mensalidades;  
- A Credores por Acréscimos de Gastos, nomeadamente, no que se refere a remunerações e 
respetivos encargos, cujo processamento e pagamento ocorrerá no ano seguinte; 
 
Relativamente aos Associados é importante referir que a entidade possui uma aplicação in-
formática que realiza o processamento de quotas e a gestão de associados. 
 
O desdobramento da conta de 25-Financiamentos Obtidos pode ser visualizado no quadro 
seguinte:  
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2020 2019 

    
Quantia escritu-

rada 
Quantia escri-

turada 

Financiamentos 
obtidos 

Empréstimos bancários 
147.156,32 137.027,24 

Outros financiadores -20.597,08 -15.545,91 

Totais 126.559,24 121.481,33 

 
 
O montante inscrito na rubrica Empréstimos Bancários diz respeito ao valor em divida no 
cartão de crédito “Caixa Works”, que serve para efetuar os pagamentos de faturação prove-
nientes da central de compras Winds social. 
 
A adesão a este tipo de cartão não tem quaisquer custos associados, com exceção do paga-
mento da anuidade e tem como vantagem a dilatação o prazo de pagamento para 120 dias. 
 
Em relação aos Outros financiadores, a verba comtempla os subsídios relativos a 2020 que 
serão ressarcidos no ano seguinte, pelo Instituto da Segurança Social, no âmbito do Protoco-
lo Vagas Reservadas, Protocolo Complemento Lares e Programa ADAPTAR Social +. 

NOTA 12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 
 
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos 
de trabalho noturno, gratificações, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal e 
quaisquer outras retribuições adicionais.  
 
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no 
período em que os serviços são prestados, numa base descontada por contrapartida do re-
conhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 
 
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e o subsídio de férias relativo 
ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, 
sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes en-
contram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o ante-
riormente referido. 
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12.1 — Número médio de empregados durante o ano com retribuição: 129 
 

R A M IN H A DIOGO VILAVÓ CENTRO DIA CAT AD ADI

23 Aj. de Lar e Centro de Dia 100%

16 Aj. de Lar e Centro de Dia 100%

7 Aj. de Lar e Centro de Dia 100%

2 Aj. de Lar e Centro de Dia 100%

6 Aj. Fa mi l ia res  Domici l iárias 70% 30%

2 Aj. de Lar e Centro de Dia 48% 28% 18% 1% 3% 2%

5 Auxi l i ares 100%

5 Auxi l i ares 100%

3 Auxi l i ares 100%

1 Auxi l i ares 100%

0,5 Auxi l i ares 100%

11 Aj. de Acção Educativa 100%

1 Di rectora  Técni ca 100%

1 Di rectora  Técni ca 100%

1 Di rectora  Técni ca 50% 38% 12%

1 Di rectora  Técni ca/Educadora 100%

1 Téc. Superior Servi ço Socia l 100%

1 Ps icólogo 100%

1 Encarregada Serviços  Gera i s 60% 40%

1 Encarregada Serviços  Gera i s 64% 18% 8% 7% 3%

1 Adminis trativo/Segurança 45% 21% 14% 11% 5% 3% 1%

3 Cozinheira s 69% 19% 6% 5% 1%

2 Cozinheira s 60% 40%

7
Ajudantes  de Cozinha 69% 19% 6% 5% 1%

3 Ajudantes  de Cozinha 60% 40%

4 Lavandari a  e Roupas 48% 28% 18% 1% 0% 3% 2%

1 Barbei ro 39% 23% 32% 6%

1 Cos tureira 48% 28% 16% 8%

1 Hortel ão 66% 22% 12%

1 Animador Cultura l 75% 25%

1 Animador Cultura l 100%

4,5 Enfermeiro 50% 33% 13% 4%

1 Farma ceutico 55% 29% 12% 4%

3 Motori stas 33% 19% 11% 25% 6% 4% 2%

6 Adminis trativos 38% 22% 13% 14% 7% 4% 2%

Nº 

FUNC. FUNÇÕES DESEMPENHADAS % IM PU T A ÇÃ O

 
 
 
 

Pessoal Avençado 

Nº 
FUNC. FUNÇÕES DESEMPENHADAS 

RAMINHA DIOGO VILAVÓ CENTRO DIA CAT AD ADI 

% IMPUTAÇÃO 

2 Médicos 52% 30% 18%         

1 Advogado 39% 22% 13% 14% 6% 4% 2% 

1 Técnico Informática 39% 22% 13% 14% 6% 4% 2% 
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12.2 — Quantia escriturada nos gastos com o pessoal 
 

Gastos com pessoal 31-12-2020 

Proporção face 
aos gastos 

totais 31-12-2019 

Proporção face 
aos gastos 

totais Variação 

Remunerações do pessoal 1.557.345,58 79,44% 1.482.832,90 80,97% 5,03% 

Indeminizações 3.672,45 0,19% 2.882,74 0,16% 27,39% 

Encargos s/remunerações 322.144,90 16,43% 305.579,26 16,69% 5,42% 

Seguros acidentes no trabalho 
e doenças profissionais 24.483,68 1,25% 15.413,74 0,84% 58,84% 

Outros gastos 52.789,20 2,69% 24.623,52 1,34% 114,39% 

Total 1.960.435,81 100% 1.831.332,16 100% 7,05% 

 
A rubrica outros gastos inclui gastos com a formação profissional, com a medicina no traba-
lho e com as bolsas da Medida Incentivo ao Emprego e da Medida de Apoio Excecional- CO-
VID 19. 
 
 
12.3 — Número de membros dos órgãos sociais e alterações ocorridas no período de rela-
to financeiro 
 
A Direção é composta por 6 membros, a Assembleia Geral é composta por 3 membros e o 
Conselho Fiscal é composto por 3 membros. 
 
No ano de 2020, temos a registar o pedido a demissão da secretária da direção. Drª. Estrela 
da Conceição Mariano Bernardo, tendo sido substituída pelo membro suplente, Drª. Maria 
Leonor dos Reis Cruz Salsa.  
 
12.4 — Informação sobre as remunerações dos órgãos sociais 
 
Os membros dos órgãos sociais não auferem qualquer remuneração. 

 

NOTA 13. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS 
 
13.1 — Honorários faturados pelos Revisores Oficiais de Contas (artº. 66º-A do Código das 
Sociedade Comerciais) 
 

 

Ano 2020 Ano 2019 

Honorários faturados Honorários faturados 

Revisão Legal das Contas 5.350,56 5.350,56 

Totais 5.350,56 5.350,56 
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NOTA 14. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
14.1 – Estado e outros entes públicos 

 

Descrição 2020 2019 

Imposto sobre o valor acrescentado 8.119,38 11.419,70 

Total do Ativo 8.119,38 11.419,70 

Imposto sobre o rendimento pessoas coletivas  614,08 1.490,96 

Retenção de Impostos sobre rendimento 10.104,82 7.722,08 

Imposto sobre o valor acrescentado 5.874,13 4.125,77 

Contribuições para Segurança Social 41.169,12 37.444,52 

Outras Tributações 617,81 646,96 

Total do Passivo 58.379,96 51.430,29 

 

 

14.1.2 – Dívidas ao estado e outros entes públicos em situação de mora 

 

Informa-se que a entidade à data de encerramento das contas do período de 2020 tem a sua 

situação “regularizada” perante a Segurança Social e Autoridade Tributária.  

 

14.2 – Diferimentos 

Gastos a Reconhecer 2020 2019 

Seguros 5.875,49 8.348,12 

Contrato Manutenção 5.661,26 7.947,32 

Avença do Parque Estacionamento 177,00 177,00 

Contratos HACCP e ST 181,57 187,24 

Total 11.895,32 16.659,68 

Rendimentos a Reconhecer 2020 2019 

Rendas de casa 87,44 202,67 

Total 87,44 202,67 

Credores por Acréscimos de Gastos 2020 2019 

Seguros a Liquidar 0,00 0,00 

Remunerações a liquidar 129.016,72 151.884,07 

Outros Acréscimos de Gastos 16.146,71 10.429,86 

Total 145.163,43 162.313,93 

Devedores por Acréscimos de Rendimentos 2020 2019 

Juros a receber 0,00 0,00 

Subsidio Município de Portimão 5.380,00 0,00 

Total 5.380,00 0,00 
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14.3 – Fornecimentos e serviços externos 
 

Descrição 2020 2019 Variação 

Trabalhos Especializados 38.644,04  37.299,50  3,60% 

Publicidade e Propaganda 911,45  1.234,33  -26,16% 

Vigilância e Segurança 6.626,39  1.530,87  332,85% 

Honorários (pessoal externo) 44.911,10  47.174,50  -4,80% 

Conservação e reparação 63.642,56  70.881,10  -10,21% 

Serviços Bancários 1.843,49  2.455,57  -24,93% 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 30.864,93  34.310,18  -10,04% 

Material de escritório 12.711,85  10.121,98  25,59% 

Artigos para oferta 2.250,60  2.714,87  -17,10% 

Vestuário e Calçado de utentes 1.590,68  10.035,09  -84,15% 

Limpeza, higiene e conforto 7.441,33  9.011,97  -17,43% 

Eletricidade 88.315,99  76.862,21  14,90% 

Gaz 15.461,93  11.689,00  32,28% 

Combustíveis 10.538,46  15.413,60  -31,63% 

Água 38.357,38  30.443,50  26,00% 

Deslocações e estadas 735,22  969,44  -24,16% 

Comunicação  9.707,66  9.043,70  7,34% 

Seguros 16.287,50  13.935,63  16,88% 

Outros fornecimentos e serviços 19.510,71  29.298,04  -33,41% 

Total 410.353,27  414.425,08  -0,98% 

 
A rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos” registou uma manutenção de gastos, no en-

tanto temos a destacar as seguintes notas:  

 

• Vigilância e Segurança (aumento de 5.095,52€)- a instituição,  devido ao período 

pandémico, teve de  realizar gastos extras com as medidas de segurança apropriadas 

ao combate à COVID 19, nomeadamente, com vidros de proteção e faixas de segu-

rança.  

• Eletricidade/Água (aumento de 19.367,66)- de acordo com as orientações da Direção 

Geral de Saúde, a desinfeção de superfícies, roupas e espaços, deveria ser feita com 

uma maior frequência, o que levou a  aumento destes consumos.  

 
14.4 – Investimentos financeiros 

O valor inscrito neste campo diz respeito ao Fundo de Garantia de Compensação do Traba-
lho (FGCT) e ao Fundo de Restruturação do Setor Solidário. 

Investimentos financeiros 

2020 2019 

Fundo Compensação de 
Trabalho 14.977,63 11.102,24 

Fundo Reestruturação 
Setor Solidário 2.694,35 2.694,35 

Total 17.671,98 13.796,59 
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O Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho entrou em vigor a 1 de Outubro de 2013, 
a verba registada corresponde a um universo de 94 colaboradores. 

O fundo de garantia de compensação do trabalho tem as seguintes caraterísticas: 

• É um fundo de natureza mutualista; 
• Visa garantir o valor necessário à cobertura de metade do valor da compensação, 

subtraindo o valor já pago pelo empregador ao trabalhador; 
• Não responde por qualquer valor sempre que o empregador já tenha pago ao traba-

lhador um valor igual ou superior a 50% da compensação devida. 

O Fundo de Restruturação do Setor Solidário foi criado ao abrigo do Decreto-Lei nº 165- 

A/2013, com o objetivo de apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e finan-

ceira das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e equiparadas. 

O capital do FRSS corresponde à retenção de uma percentagem da atualização anual da 

comparticipação financeira atribuídas às IPSS e equiparadas por protocolo de cooperação, 

celebrado entre o membro do Governo, responsável pelas áreas da solidariedade e da segu-

rança social, e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. 

O saldo apurado, na liquidação do FRSS, reverte a favor das entidades participantes, na pro-

porção das respetivas participações. 

14.5 – Outras variações nos fundos patrimoniais 

O acréscimo verificado nesta conta deveu-se à: 

- Doação em testamento no valor de 256.843,03€, por parte de uma utente da instituição, 

Maria Patrocínio Castilho Santos, constituindo a instituição como sua única herdeira.   

- Doação de um prédio urbano, sito em Portimão, registado sob o artº. 1928, com o valor 

patrimonial de 52.049,20€, que foi mensurado na conta propriedades de investimento. O 

valor patrimonial atribuído foi o que se encontrava registado na caderneta predial, conferido 

pelo Ministério das Finanças. 

 
 
 
Portimão, 30 de Março de 2020 
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