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Atividades 

 
1. Introdução 

Nos termos da alínea b) do artigo 36º dos Estatutos, cabe à Direção, preparar o Relatório e as Contas da 

Gerência e, para efeitos do artigo 29º, submetê-lo ao órgão de fiscalização para efeito de análise, discussão e 

votação pelos associados. 

O Relatório de Atividades e Contas agora apresentado reflete a atividade desenvolvida ao longo do ano de 

2018 tendo em conta as necessidades das populações, prioritariamente, de Vila Praia de Âncora, do Vale do 

Âncora, do concelho e do distrito e desenvolveu a sua ação procurando dar satisfação aos objetivos da 

associação, designadamente: 

 a) favorecer as relações interpessoais ao nível da terceira idade e desta com outros grupos etários, a 

fim de evitar o isolamento; 

 b) apoiar a família, as crianças e os jovens;  

 c) apoiar a integração social comunitária;  

 d)dar apoio aos técnicos de saúde nas ações de prevenção, promoção e proteção da saúde, 

nomeadamente através de prestação de cuidados e de assistência medicamentosa;  

 e) pôr à disposição dos idosos e dos deficientes as diversas formas de ajuda adequada à situação, 

nomeadamente a ocupação dos tempos livres, convívio, alimentação, ocupação, balneário, serviços de saúde 

e serviços de ajuda doméstica. 

 f) apoiar as atividades de educação e formação profissional, em especial aos jovens à procura do 

primeiro emprego;  

 g) concorrer para a resolução dos problemas habitacionais da população. 

As atividades desenvolvidas tiveram ainda em conta o Plano de Atividades aprovado pela Assembleia Geral 

para o ano de 2018 que continha um conjunto significativo de realizações no plano social e cultural que foram, 

na medida do possível, levadas a cabo. 

O presente Relatório de Atividades procura especificar com pormenor a atividade da associação, em geral, e 

de cada uma das secções criadas nos termos do artigo 4.º do Regulamento Interno aprovado em 10 de 

Fevereiro de 1985, em particular. 

Refere-se que, no cumprimento dos Estatutos, a Assembleia Geral da Instituição elegeu novos corpos sociais 
que, à luz do novo regime jurídico das IPSS, vão estar em funções no decurso do próximo quadriénio.  
 

2. Atividades desenvolvidas pela associação 

O presente Relatório tem ainda como referência o Plano de Atividades, as orientações e os normativos 

emanados, a nível nacional, pelo Ministério da Segurança Social e, a nível local, pelo Centro Distrital de 

Segurança Social de Viana do Castelo e as orientações recebidas do CNIS, enquanto entidade que, nas 

negociações com o Governo, representa as Instituições particulares de solidariedade social.  

2.1 – Gestão corrente 
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No decurso do ano de 2019 foi feita uma gestão criteriosa dos recursos humanos e matérias necessários para 

assegurar o normal funcionamento da instituição e foram abertos vários procedimentos para aquisição de 

serviços e fornecimentos com vista a assegurar o normal funcionamento da instituição os seguros do ramo de 

Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Automóvel e Multirriscos Edifícios tendo a proposta apresentada 

pela firma Carlos Parente – Mediação de Seguros pelo valor de 11.330,95€ (onze mil trezentos e trinta euros 

e cinquenta e três cêntimos) e pelo prazo de um ano sido considerada a mais favorável. 

2.2 - Aniversário da Instituição 
 

A Direção decidiu comemorar o 36º aniversário da Instituição no  dia13 de setembro, uma vez que o 
dia 08 de setembro, dia oficial da fundação, coincidiu com o domingo das festas de Nossa Senhora 
da Bonança, com o seguinte programa: 
16:00 Horas – Missa nas instalações do edifício sede; 
19:00 Horas – Inauguração do espaço exterior do Centro Cultural (atividade dinamizada pelo CLDS 
3G); 
19:30 Horas – Foto de “família” CSCVPA (colaboradores e Órgãos Sociais) e breve reunião no Salão 
Nobre do Centro Cultural; 
20:00 Horas – Jantar convívio no Restaurante Âncora Mar em Vila Praia de Âncora. 
 

3. Obras de adaptação, beneficiação e manutenção 

3.1. Centro Cultural 

No decurso do ano não foram realizadas obras de manutenção e beneficiação no edifício por não terem sido 

sinalizadas situações prementes. 

3.2. Complexo Sócio Educacional 

No Complexo Sócio Educacional onde funcionam as valências Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia, 

Serviço de Apoio Domiciliário, CATL, Centro de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica, Protocolo de 

Rendimento Social de Inserção, Cantina Social e ainda a Unidade de Formação de Hotelaria da ETAP foram 

realizadas obras pontuais de melhoria e aquisição de equipamentos. 

Refere-se em particular as obras levadas a cabo tendo em vista a resolução do problema das humidades e 
infiltração da água que se vinham registando na zona do refeitório das valências do Centro de Dia e ERPI, no 
primeiro piso, tendo sido removidas as terras das floreiras situadas na zona das infiltrações, no terraço, e 
adjudicada a colocação de novas telas asfálticas nas zonas em que se encontravam em mal estado.  
 
No decurso do ano de 2019 foi adjudicada a elaboração do projeto de ampliação do Complexo Sócio-
Educacional Intergeracional para ampliação do Lar de Idosos/ERPI. O projeto de ampliação desta valência 
decorre da necessidade evidenciada face à procura e tornou-se possível com a aquisição do terreno contíguo 
situado na parte posterior do atual edifício. 
 

3.3. Creche Mundo Colorido 

Na creche Mundo Colorido por não ter sido sinalizada qualquer necessidade muito premente não foram 

realizadas obras de beneficiação. 
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4. Espaços Sócio-Educacionais 

No Complexo Sócio Educacional tem vindo a funcionar as valências apoiadas pelos Serviços da Segurança 
Social, designadamente: 

1. Estrutura Residencial para Idosos, com uma capacidade para 20 residentes. No decurso do ano 2019 

a resposta social teve sempre a totalidade dos utentes, tendo inscritos em lista de espera uma média 

de 40 pessoas; 

2. Centro de Dia, com acordo de cooperação para 23 utentes, teve uma frequência média anual do 

número de utentes em acordo; 

3. Serviço de Apoio Domiciliário, com uma frequência média anual de 30 utentes, o mesmo numero de 

utentes em acordo, sendo os serviços mais solicitados as refeições, higiene pessoal diária e o serviço 

de teleassistência 

4. Centro de Atividades de Tempos Livres, frequentaram 35 crianças a resposta social, tendo a Instituição 
acordo de cooperação para esse número de utentes; 

5. Centro de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica,  

6. Apoio aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção  

 

 

4.1.  Creche 

A Creche “Mundo Colorido” construída em 2009, resultado do Protocolo de incidência financeira com o 

Ministério da Segurança Social para dar resposta às necessidades das populações do Vale do Âncora, no 

decurso do ano de 2019, teve uma frequência média de 60 crianças. 

 

5. Atividades das Respostas Sociais ligadas à Terceira Idade  

Tendo em vista dar resposta às necessidades mais prementes dos utentes do escalão etário mais elevado 

inscritos nas diversas respostas sociais, foram planeadas e/ou desenvolvidas as seguintes ações: 

Objetivos Atividades Resultados 

Diversificar as atividades de 

animação sociocultural 

Propor atividades culturais, 

plásticas, cognitivas; 

Implementar as atividades 

 
Realizadas 15 sessões de 
estimulação cognitiva; 
 
Visionamento de filmes e visitas 
pedonais por pontos de interesse 
na comunidade; 
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Preservar, consertar e substituir 
os equipamentos danificados 

Requisitar e efetuar a reparação 

ou substituição dos 

equipamentos danificados; 

 

Executado 

Promover sessões de 
sensibilização sobre temas do 
seu interesse 

Proporcionar sessões na área da 
saúde; segurança e nutrição 

Foi realizada 1 sessões, tendo 
temática alimentação saudável. 
Participaram uma média de 20 
idosos. 

Proporcionar o serviço de 

teleassistência  

Monitorizar os casos já 

iniciados;  

divulgar e implementar o 

serviço nas residências de 

outros idosos 

8 Idosos do SAD e CD usufruem do 
serviço 

Facultar o registo no programa 

“Estou aqui Adulto” 

Registar os clientes, 

Levantar e entregar as pulseiras 

6 utentes do Resposta Social Centro 
de Dia e 7 da Estrutura Residencial 
para Idosos usufruem da pulseira.  

Participar em atividades/passeios 

exteriores  

1.Atividades religiosas (missas e 
procissões); 
2.Comemoração de datas 
festivas (Carnaval, Páscoa, 
Marchas Populares, etc) 
3.Hora do conto fora de porta; 
4. Participação em atividades 
promovidas pela CM de 
Caminha 
 

Atividades realizados com sucesso. 
Participaram a maioria dos utentes.  

 

 

6. Atividades das Respostas Sociais ligadas à Infância 

6.1. Creche 

 

Objetivos Atividades Resultados 

Garantir o cumprimento dos PIs Planos Individuais 
Registos de avaliações 
Projetos Curriculares 
Planificações 

Meta cumprida a 100% 

Estreitar relações de proximidade 
entre Encarregados de Educação 
e Creche 

- Reunião de pais 
-Festa de Natal e Final de Ano 
-Sunset da Família 

Meta cumprida parcialmente. Não 
foram realizados Workshops e 
tertúlias.  
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-Workshops e tertúlias 
- “Juntos crescemos”- ateliers 
comemorativos 

Manter e melhorar a qualidade 
das atividades intergeracionais 

- Continuidade do Projeto Hora 
do Conto Dentro de Portas; 
-Comemoração dos aniversários 
-Dia do Pijama 
-Cantar das Janeiras 
- Carnaval 
-Vila Praia em Flor 

Meta cumprida parcialmente: 
Mínimo de duas atividades 
mensais condicionadas 
pontualmente por fatores externos 
e internos (condições climatéricas, 
baixas médicas, etc) 

Manutenção do número de 
utentes 

- Promoção da instituição, 
nomeadamente das valências 
da infância, ao nível de 
marketing institucional 
- Atividades inovadoras e 
atrativas ao nível pedagógico 

Executada 

 

6.2. Centro de Atividades de Tempos Livres 

Objetivos Atividades Resultados 

Manter a sala com a 
capacidade máxima de 
inscrições 

- Promoção da instituição, 
nomeadamente das valências 
da infância, ao nível de 
marketing institucional 

Executada 

Acrescentar inovação às 
atividades em período não 
letivo 

- Definição de planificações de 
acordo com as faixas etárias e 
os interesses do grupo 

Executada 

Manter e melhorar a qualidade 
das atividades intergeracionais 
dentro e fora da instituição 

- Continuidade do Projeto Hora 
do Conto Dentro e Fora de 
Portas; 
- Divulgação da instituição junto 
da comunidade escolar 
-Comemoração dos aniversários 
- Projeto Raízes de Empatia 
-Ceia de Natal 
- Carnaval 
-Vila Praia em Flor 
 

Meta cumprida parcialmente. 
Duas atividades não foram 
executadas por condicionantes 
internas (Divulgação da instituição 
junto da comunidade escolar; 
Projeto Raízes de Empatia) 

Estreitar relações de 
proximidade entre 
Encarregados de Educação e 
CATL 

- Reunião de pais 
-Festa de Natal e Final de Ano 
-Sunset da Família 
-Workshops e tertúlias 
-Ações de voluntariado 

Meta cumprida parcialmente.  
Duas atividades não foram 
realizadas, nomeadamente 
Workshops e tertúlias e ações de 
voluntariado (transitam para 2020) 

 

7. Família e Comunidade 

7.1. Apoio aos beneficiários do RSI 
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Este Serviço tem vindo a ser prestado nos termos do Acordo de Cooperação com o CDSSS subscrito no dia 03 

de dezembro de 2007. 

A equipa é constituída por dois técnicos superiores e três ajudantes de ação direta tem como missão intervir 

junto das famílias beneficiárias desta prestação por forma a criar condições para encetarem percursos de 

autonomia. 

O balanço que se pode fazer, relativamente a cada objetivo é o seguinte: 

Objetivos  Atividades Resultados 

Promover atividades de carácter 
lúdico com as crianças e jovens 

Integração de crianças e jovens 
em atividades de tempos livres 

Integração de crianças e jovens nas 
atividades de tempos livres, do CSCVPA, 
nas férias da Páscoa e de Verão.  
 

 
Participação de 1 crianças no 
ATL da Páscoa e 1 crianças 
no ATL do Verão. 

 
Jornal informativo para os 
beneficiários 

 
Realização de 3 jornais informativos 
pelas Ajudantes de Ação Direta. 

 
Entregues jornais a 30 
famílias.  

- Angariação de géneros 
alimentares  
 
- Estimular a consciência social 
e humanitária da comunidade 
no dia internacional para a 
erradicação da pobreza 

 
Recolha de géneros alimentares e 

produtos de higiene pessoal, no 

comércio local do concelho (17 a 20 

de outubro). 

 
 Angariação de géneros 

alimentares e produtos de 

higiene pessoal para 

apoiar 20 famílias. 

Promover atividades de 

carácter sócio cultural com as 

crianças, jovens e pais 

 

Participação de crianças e jovens na 

atividade de Natal organizada pela 

Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens do Concelho de Caminha e 

pelo NLI (Espetáculo “A 

surpreendente fábrica do 

chocolate”).  

 

Participação de 15 

crianças na Festa de 

Natal. 

 

 

7.2. Centro de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 

O trabalho foi desenvolvido tendo em vista atingir os objetivos propostos no plano de ação de 2018, sendo 

que é possível fazer um balanço que vai no seguinte sentido: 

Objetivo Atividade Resultados 

Apoio social, psicológico e jurídico a 
vítimas de violência doméstica. 

- Proceder à avaliação psicossocial; 

- Avaliar o risco; 

- Realizar atendimentos sociais, 

Nº de sinalizações: 120 

Nº de primeiros 

atendimentos: 55 
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- Realizar acompanhamentos 

psicológicos; 

- Efetuar atendimentos jurídicos; 

- Proceder à orientação institucional; 

- Elaborar relatórios psicossociais. 

Nº de atendimentos 

psicossociais: 13 

Nº de atendimentos 

sociais: 19 

Nª de acompanhamentos 

psicológicos: 25 

Nº de atendimentos 

jurídicos: 19 

Nº contactos telefónicos 

com vítimas: 477 

Nº contactos telefónicos 

com técnicos: 623 

Nº relatórios elaborados: 

832 

Nº de deslocações à 

GNR/Tribunal: 1 

Total de diligências: 2045 

 

Atendimento e acompanhamento 
psicoterapêutico ao ofensor. 

 

- Proceder à avaliação; 

- Definir plano de acompanhamento 

psicológico; 

- Elaborar relatórios; 

 

 

Nº de atendimentos: 907 

 

Intervenção em situações de crise.  

 

- Efetuar a avaliação psicossocial; 

- Avaliar o risco; 

-Providenciar resposta às 

necessidades básicas de vida; 

- Definir plano de intervenção; 

- Proceder à orientação institucional; 

- Emitir relatórios. 

 

 

 

Nº de intervenções em 

crise: 7 

Nº de situações 

orientadas casa de 

abrigo: 1 
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Realização de eventos temáticos e 
atividades de 
divulgação/sensibilização dirigidos à 
comunidade. 

 

- Conceber e disseminar prospetos 

informativos acerca da problemática; 

- Comemoração dia 25 de Novembro 

(cartaz, panfletos; actividade a 

definir);   

 

14/02/2019: “Marcha 

Contra Escalada da 

Violência Doméstica”; 

 

25/11/2019: Campanha 

“BATER SÓ O CORAÇÃO” 

Distribuição de cartazes e 

sacos nas farmácias dos 8 

concelhos de 

intervenção. (Atividade 

conjunta CAVVD e R+P). 

 

29/11/2019: Seminário 

“Mais vale prevenir que 

remediar” (Atividade 

conjunta CAVVD e R+P). 

 

Promoção das condições objetivas de 
vida das vítimas de violência doméstica 
com vista a potenciar a sua reinserção 
social. 

- Referenciar famílias carenciadas para 

ações de distribuição de géneros; 

- Providenciar vestuário sempre que se 

justifique; 

- Apoio pecuniário eventual em 

situação de crise 

- Favorecer a integração social das 

vitimas, facilitando o seu acesso à 

formação profissional, integração 

laboral através de itinerários de 

inserção: IEFP/CLDS 

 

Nº de utentes que 

beneficiaram apoio em 

vestuário: 1 

 

Nº de utentes integrados 

profissionalmente: 1 

 

Nº utentes 

autonomizadas: 1 

 

Nº utentes 

acompanhados a 

entrevistas profissionais: 

1 

Otimizar das parcerias estratégicas 
com vista à intervenção integrada. 

- Redefinir os contributos dos 

parceiros; 

- Designar técnico parceiro de 

referência; 

Nº de parcerias 

otimizadas/reformuladas: 

4 (municípios de 

Caminha, V.N.Cerveira, 
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- Reestabelecer canais de 

comunicação. 

Ponte da Barca e Arcos 

de Valdevez) 

(falta assinatura do 

protocolo) 

 

 

7.3. Projeto: Recomeçar + Perto 

 

O projeto “Recomeçar + perto”, surge com o principal objetivo de ampliar a rede de municípios solidários com 

as vítimas de VD e garantir a existência de uma resposta com capacidade para intervir junto das mesmas nos 

concelhos de Valença, Monção, Melgaço e Paredes de Coura, nomeadamente disponibilizando um gabinete 

de atendimento semanal e realizando atividades de sensibilização e prevenção no âmbito da problemática em 

questão, junto da comunidade em geral.  

 

A candidatura ao POISE – Tipologia de Intervenção 37: Combate à Violência de género/doméstica - foi 

submetida no dia 31 de agosto de 2017 para ser alvo de avaliação, tendo sido aprovada em abril de 2018. Após 

pedido de alteração para que fosse realizados alguns ajustes relativamente à equipa e atividades a realizar, o 

projeto “Recomeçar + perto” deu início no dia 01 de junho de 2018 e terminou a 29 de novembro de 2019 

(total de 18 meses).  

 

POISE – 3.17. Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de acompanhamento de 

agressores na violência doméstica 

Eixo prioritário: 3 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação 

Tipologia de intervenção: 37 - Combate à violência de género / doméstica 

Período de execução: 01/06/2018 a 29/11/2019 

Projeto “Recomeçar + perto” 

Objetivos Atividades Resultados 
Prevenir a violência 

doméstica e de género; 

aumentar a nível de 

sensibilização e 

conhecimento sobre a 

violência doméstica e de 

género; dinamizar o 

Desenvolver ações de sensibilização 

dirigidas à comunidade em geral 

2019 – ações de sensibilização 

sobre violência 

doméstica/namoro: 

15/02/2019: 2 grupos na 

EPRAMI Monção (total de 32 

alunos entre os 15 e 18 anos) 
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trabalho em 

rede/parceria e 

intensificar o papel dos 

municípios na prevenção 

e combate à VD e de 

género. 

22/02/2019: 5 grupos no 

Agrupamento de Escolas de 

Melgaço (total de 71 alunos do 

8º e 9º ano de escolaridade) 

01/03/2019: 4 grupos na 

EPRAMI de Paredes de Coura 

(total de 29 alunos do 10ºde 

escolaridade) 

02/04/2019: 4 grupos no 

Agrupamento de Escolas de 

Paredes de Coura (total de 103 

alunos do 10º, 11º e 12º ano de 

escolaridade) 

09/05/2019: 1 grupo no 

Agrupamento de Escolas 

Muralhas do Minho, Valença 

(total de 17 alunos do 6º ano de 

escolaridade) 

Total de 16 ações com 252 

alunos do 2º e 3º ciclo e ensino 

secundário) 

Novembro de 2019: campanha 

“Bater… só o coração” – 

envolvidas 27 farmácias dos 8 

concelhos de intervenção do 

CAVVD, onde foram distribuídos 

sacos para entregar aos clientes, 

na compra de medicamentos. 

29/11/2019: Seminário “Mais 

vale prevenir que remediar” – 

encontro realizado para assinalar 

o Dia Internacional para a 
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Eliminação da violência contra a 

mulher e o término do projeto 

“Recomeçar + perto” (91 

participantes). 

 

Construir o mote para 

educadores e docentes 

abordarem a 

problemática da VD em 

contexto institucional; 

promover a educação 

através dos pares. 

Publicação de um kit didático e 

pedagógico dirigido a crianças em idade 

pré-escolar 

Foi criado um kit pedagógico 

para crianças em idade pré-

escolar, composto por um 

conjunto de jogos, 

nomeadamente, um jogo de 

tabuleiro, um puzzle, uma roleta 

de emoções e um jogo da 

memória (dos quais foram 

produzidas 50 unidades) e um 

jogo de tabuleiro gigante e um 

cenário de fantoches. 

Construir o mote para 

educadores e docente 

abordarem a problemática 

da VD em contexto 

institucional; Delinear uma 

intervenção estruturada 

para clarificar conceitos e 

desmistificar crenças 

associadas à VD nos 

menores; promover a 

educação através dos 

pares. 

Realização de atividades práticas 

pedagógicas dirigidas a crianças em 

idade pré-escolar (aplicação do kit); 

19/11/2019 – aplicação do 

Kit Pedagógico com 4 

grupos de crianças em idade 

pré escolar do Agrupamento 

de Escolas de Melgaço; total 

de 56 crianças; 

21/11/2019 -  aplicação do Kit 

Pedagógico com 1 grupo de 

crianças em idade pré escolar do 

Centro Escolar José Pinheiro 

Gonçalves, Monção; total de 8 

crianças. 

Aumentar a nível de 

sensibilização e 

conhecimento sobre a 

violência doméstica e de 

género. 

- Realização de exposições com trabalhos 

artísticos alusivos à VD, elaborados pelos 

alunos das escolas de Valença, Monção, 

Melgaço e Paredes de Coura 

 

31/05/2019 – Foi 

inaugurada uma exposição 

na Biblioteca Municipal de 

Valença com 10 trabalhos 

realizados pelos alunos do 



 

13 
 

 

Agrupamento de Escolas 

Muralhas do Minho, 

trabalhos estes realizados 

no âmbito da VD. 

Participaram nesta atividade 

alunos do 1º ciclo da Escola 

Básica de Valença, Escola 

Básica de Vilar de Lamas, 

Escola Básica de Passos e 

Escola Básica de Pereira. 

15/11/2019 – Foi inaugurada 

uma exposição na Biblioteca 

Municipal de Paredes de Coura 

com 8 trabalhos realizados pelos 

alunos da EPRAMI de Paredes de 

Coura, trabalhos estes realizados 

no âmbito da VD. Participaram 

nesta atividade alunos do ensino 

secundário das turmas de 

multimédia e mecatrónica. 

Sensibilizar a população 

para a problemática da VD 

e divulgar o trabalho 

desenvolvido no CAVVD 

no distrito de Viana do 

Castelo 

Elaboração de uma agenda alusão à 

problemática da VD 

 

Foram publicadas 200 agendas 

para o ano 2020, que foram 

distribuídas pelos parceiros. 

Promover intervenções 

específicas e 

multidisciplinares com 

vítimas de VD, em ações 

descentralizadas; 

promover um 

atendimento de maior 

Realizar atendimento especializado 
semanal a vítimas de VD distribuídas 
pelos concelhos Valença, Monção, 

Melgaço e Paredes 

2019 –  até 29/11/2019, foram-

nos sinalizadas 83 vítimas (70 

mulheres e 10 homens) 

distribuídas pelos concelhos de 

Valença (38), Monção (17), 

Melgaço (12) e Paredes de Coura 

(16). Atendimentos realizados: 
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proximidade a todas as 

vítimas de VD, suprimindo 

as dificuldades de 

acessibilidades e rede de 

transportes. 

47 primeiros atendimentos, 35 

atendimentos psicológicos e 10 

atendimentos jurídicos (total 

atendimentos: 92). 

Contactos telefónicos com 

vítimas para acompanhamento e 

monitorização de situações: 134 

(Total de atendimento e 

contactos com vítimas em 2019: 

226) 

Elaboração de relatórios: 560 

relatórios de acompanhamento 

de processos, incluindo 

relatórios de consultas 

psicológicas e relatórios 

enviados ao Ministério Público. 

Nº total de sinalizações (2018 e 

2019): 130 

 

Reforço da importância da 

articulação concertada das 

respostas existentes para 

crianças e jovens em risco 

ao nível da violência 

vicariante, facilitando o 

trabalho em rede; reforço 

da importância junto da 

rede de tornar prioritário 

o ingresso de crianças, 

filhos de vítimas de VD em 

equipamentos sociais de 

apoio à infância 

Realizar reuniões semestrais para o 

desenvolvimento de ações que facilitem 

o apoio a jovens em risco, no âmbito da 

VD com os concelhos de Valença, 

Monção, Melgaço e Paredes de Coura 

 

2019 – total de 

reuniões 

realizadas com os 

parceiros: 6 
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Diminuir a (re)vitimização; 

promover a melhoria da 

articulação entre as 

respostas das diferentes 

jurisdições. 

Realizar reuniões semestrais com o 

Ministério público para promover 

ações que melhorem a articulação 

entre as respostas das diferentes 

jurisdições (criminal, de família e 

cível); 

 

Foram realizadas duas reuniões (1 

no mês de fevereiro e 1 no mês de 

Julho) 

Disponibilizar aos vários 

profissionais de diferentes 

áreas formação específica 

na área da violência 

doméstica, principalmente 

no que respeita à 

intervenção com vítimas 

particularmente 

vulneráveis. 

Promover ações de formação junto 

de profissionais que atuam direta e 

indiretamente na área da VD dando 

enfase às intervenções com vítimas 

particularmente vulneráveis 

designadamente em razão da idade 

e deficiência 

 

2019 –15/03/2019 foram 

realizados 2 workshops com 

um total de 35 profissionais 

do Centro de Saúde de 

Paredes de Coura 

(assistentes operacionais, 

assistentes técnicos, 

assistente social, médicos e 

enfermeiros).  

22/05/2019 foi realizado 1 

workshop com um total de 

16 profissionais do Centro de 

Saúde de Melgaço 

(administrativos, assistente 

social, médicos e 

enfermeiros). 

18/10/2019 foi realizado 1 

workshop com um total de 

10 profissionais de várias 

instituições do concelho de 

Valença: APPACDM, Santa 

Casa da Misericórdia, Centro 

Humanitário de Valença – 

Cruz Vermelha Portuguesa, 
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Centro de Convívio de 

Verdoejo, ASRAR e 

Município de Valença. 

Total de workshops: 4 

Total de profissionais: 61  

 

Informar e aumentar o 

nível de conhecimento 

sobre a problemática da 

violência doméstica e de 

género na comunidade 

escolar envolvidas no 3º 

ciclo de escolaridade. 

Elaboração e distribuição de um 

guião de boas práticas para 

prevenção e combate à VD e de 

género 

17/10/2019 – foram 

entregues 200 guiões ao 

Agrupamento de Escolas de 

Monção; 24/10/2019 - 

foram entregues 200 guiões 

ao Agrupamento de Escolas 

de Melgaço; 25/10/2019 - 

foram entregues 200 guiões 

ao Agrupamento de Escolas 

de Paredes de Coura; 

05/11/2019 - foram 

entregues 200 guiões ao 

Agrupamento de Escolas de 

Caminha; 08/11/2019 – 

foram realizadas 3 sessões 

com as turmas do 7º A, 7º D 

e 8º B do Agrupamento de 

Escolas Muralhas do Minho, 

Valença, tendo sido 

distribuídos 68 guiões 

diretamente aos alunos; 132 

guiões foram distribuídos 

diretamente aos 

professores.; 13/11/2019 – 

foram distribuídos 8 guiões a 
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7.4. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS3G) 
 

Esta operação teria o seu término previsto inicialmente para 1 de novembro de 2018, mas com a possibilidade 

de prorrogação transmitida pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), após avaliação das 

condições para tal por parte da ECLP (Entidade Coordenadora Local de Parceria) e aprovação pelos Parceiros 

em reunião extraordinária de CLAS (Conselho Local de Ação Social) de Caminha, o prazo de execução 

prolongou-se até 31 de agosto de 2019.  

alunos do 3º ciclo do CATL 

do CSCVPA. 

 

Eixo de Intervenção 1 – Emprego, Formação e Qualificação 

Objetivos 
Atividades (ações a 

desenvolver) 
Resultados 

a) Estabelecimento da Parceria com 
o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, I.P., no sentido de 
favorecer os processos de integração 
profissional, social e pessoal, dos 
desempregados, designadamente: 

 
i) Capacitar e ajudar a desenvolver 
atitudes de procura ativa de 
emprego;  

*Cria o teu Currículo 
*Promove-TE 
*Link 

*5 desempregados capacitados 
*2 desempregados envolvidos 
*3 desempregados qualificados 

ii) Informar sobre o conteúdo e 

abrangência das medidas ativas de 

emprego e oportunidades de 

inserção em instituições do território 

*Insere-TE 
 
*Informa-TE 
 

*18 desempregados informados 
 
*103 medidas ativas de emprego/oportunidades de 
inserção no território divulgadas (em 391 gerais) 

iii) Apoiar o enquadramento de 

projetos de autoemprego e de 

empreendedorismo nos diferentes 

programas e instrumentos de apoio, 

promovendo o encaminhamento dos 

interessados para o apoio técnico 

*(Em)Ação 
 
 
 
 

 
*Atividade não desenvolvida, mas com os 
objetivos/atividade já alcançados 
 
 
 
 

iv) Informar e encaminhar para 

oportunidades de qualificação 

desenvolvidas pelas autoridades 

públicas e privadas 

(*)Qualifica-TE 
 
*EnCaminha 
 

*10  oportunidades de qualificação identificadas (9 
financiadas, sendo 7 no território) 
*23 desempregados informados e encaminhados 
 

b) Sensibilizar os empresários, as 
instituições e as entidades 
empregadoras locais para uma 
participação ativa na concretização 
de medidas ativas de emprego e em 

*Informar para Inserir 
 
 
 

*5 empresários e 2 entidades empregadoras locais 
sensibilizados 
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(*) Atividades não previstas no Plano para 2019, por já se ter alcançado os objetivos, mas que são realizadas 
de forma contínua sempre que se justifique 
 

processos de inserção profissional e 
social 

c) Contribuir para a sinalização, 
encaminhamento e orientação de 
alunos que abandonam ou concluem 
o sistema educativo, no sentido de 
desenvolver ações de favorecimento 
da integração profissional 

*Identificar para Agir 
 
 

 
 
*2 alunos que abandonam ou concluem o sistema 
educativo sinalizados 
 

d) Desenvolver ações que estimulem 
as capacidades empreendedoras dos 
alunos do ensino secundário, numa 
perspetiva de reforço da iniciativa, 
da inovação, da criatividade, do 
gosto pelo risco que constituam uma 
primeira abordagem à atividade 
empresarial 

 
*Apresenta a tua Ideia 
 
 
 
 
 

* Atividade não desenvolvida, mas com os 
objetivos/atividade já alcançados 
 
 
 

e) Promover a criação de circuitos de 
produção, divulgação e 
comercialização de produtos locais 
e/ou regionais de modo a potenciar 
o território e a empregabilidade 

 
 
*Diagnóstico 
Empresarial 
 
 

*7 empresários e 1 entidade empregadora do 
concelho caraterizados 

Eixo de Intervenção 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil 

Objetivos 
Atividades (ações 

a desenvolver) 
Resultados 

1.a) Estratégias genericamente aplicáveis ao 

nível da qualificação das famílias, 

designadamente informação dos seus direitos 

de cidadania, desenvolvimento de 

competências dos respetivos elementos e 

aconselhamento em situação de crise 

*Aconselhar 
 

*12 famílias envolvidas 
 

1.b) Estratégias direcionadas para as crianças 
e jovens, promovendo estilos de vida 
saudáveis e de integração social, numa 
perspetiva holística e de envolvimento 
comunitário, nomeadamente ao nível da 
promoção: da saúde, do desporto, da cultura 
e da educação para uma cidadania plena 

*Cres(Ser) 
 
 

* Atividade não desenvolvida, mas com os 
objetivos/atividade já alcançados 
 

1.c) Estratégias direcionadas para a mediação 
dos conflitos familiares, particularmente no 
caso de famílias com crianças, em articulação 
com as equipas que intervêm com as famílias 
e/ou as suas crianças, promovendo a 
capacitação das famílias e a proteção e 
promoção dos direitos das crianças e jovens 

*Mais Família Mais 
Jovem 
 
*Preparar o Futuro 
 
 
 

* 6 famílias envolvidas 
 
 
* 16 famílias envolvidas 
 

2.a) Ações socioculturais que promovam o 
envelhecimento ativo e autonomia das 
pessoas idosas 

*Sempre Ativo 
 
 

*8 idosos em 11 destinatários envolvidos 
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7.5. Outras Respostas Sociais 

Objetivo Atividades Resultados 

Cantina Social 

Distribuir refeições devidamente 

confecionadas a famílias 

carenciadas  

Confeção das refeições; 
Entrega e registo das mesmas 

 
 Foram distribuídas 17 refeições 
diárias.  

 

 

 
Dinamizar o Banco de Ajudas 

Técnicas 
Inventario atualizado dos 
materiais existentes; 

Foi solicitado empréstimo/ aluguer de 
5 ajudas técnicas, nomeadamente: 

2.b) Ações de combate à solidão e isolamento 
 

*Gerações 
 
 
*Caminha Previne 
 
 

*12 idosos em 45 destinatários envolvidos 
 
 
*A criação do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Idoso 
de Caminha ficou planeada no sentido de ser 
executada numa próxima edição CLDS 

2.c) Desenvolvimento de projetos de 
voluntariado de proximidade 
 

*Olhar por quem 
cuida 
 
 
*Em sua Casa 
 
 
 

*1 grupo de autoajuda a cuidadores 
formais/informais de idosos criado e 4 idosos em 11 
destinatários envolvidos 
 
* 1 voluntário novo envolvido e integrado no grupo 
dos 4 voluntários envolvidos em anos anteriores e 
que sempre estiveram no terreno dando apoio aos 
idosos nas freguesias das Argas 

Eixo de Intervenção 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições 

Objetivos 
Atividades (ações a 

desenvolver) 
Resultados 

a) Desenvolvimento de ações de apoio 

técnico à auto-organização dos habitantes e à 

criação/revitalização de associações, 

designadamente de moradores, temáticas ou 

juvenis, através de estímulo dos grupos alvo, 

de acompanhamento de técnicos 

facilitadores das iniciativas, e da 

disponibilização de espaços para guarda de 

material de desgaste e de apoio 

*Juntos 
Revitalizamos 
 
 
 
 
 
 
 

*8 destinatários envolvidos na revitalização do 
espaço exterior do Centro Cultural e de apoio à 
comunidade 
 
 
 
 
 
 

b) Desenvolvimento de instrumentos 

facilitadores tendo em vista a mobilidade de 

pessoas a serviços públicos de utilidade 

pública, a nível local, reduzindo o isolamento 

e a exclusão social 

*Guia Social Caminha 
 
*Aproximar 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Guia Social de Caminha disponibilizado 
 
* Não executada (apesar das diligências e reuniões 

com parceiros não foi possível a sua concretização, 

pelas limitações exigidas na criação e 

sustentabilidade de redes de transporte de apoio a 

pessoas mais vulneráveis e isoladas nas freguesias 

do concelho) 
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Manutenção do material; 
Divulgação do serviço 

- 1 cadeira de rodas; 2 camas 
articuladas; 2 colchões tripartidos 

Dinamizar o “Espaço Aconchego” 
Distribuir bens de 1ª necessidade 
(roupa, calçado, géneros 
alimentares…) 

 - 32 famílias, beneficiaram de 
apoio de roupa e calçada; 
 - 41 famílias, beneficiaram de 
apoio de géneros alimentares e 
produtos de higiene pessoal. 
 

Dinamizar o Projeto “Cuidadores + 

Perto” 

Proporcionar aos cuidadores 
formação/informação pera 
melhor cuidar dos seus 
familiares; 
Criar grupo de entreajuda de 
apoio aos cuidadores 

Foi dinamizado ao longo do ano um 
grupo, estando envolvidos 4 
cuidadores informais das freguesias de 
Vila Praia de Âncora e Riba de Âncora 

Dinamizar o “Espaço Férias” 
Dinamizar atividades lúdicas/ 
pedagógicas 

Frequentaram 10 Crianças/Jovens nas 
férias letivas do Verão   

 

 

8. Qualidade e Recursos Humanos 

Objetivo Atividades Resultados 

Promover ações de formação e 

qualificações de acordo com as 

necessidades dos colaboradores  

Implementar as formações 

internas definidas no PAF  

Estabelecer protocolos com as 

empresas de formação 

certificadas; 

Diligenciar a organização da 

formação interna; 

Divulgar e sensibilizar os 

colaboradores a participar nas 

ações de formação; 

Permitir que os técnicos 

especializados frequentem 

formação externa 

Foram facultadas as seguintes Ações 
de Formação: 
-Primeiros Socorros- Tipo de 
Acidentes e Formas de Atuação- 25 
horas, promovido pela ETAP- 
Participaram ????? 
- Ambiente, Segurança, Saúde e 
Higiene no Trabalho- 25 horas, 
promovido pele ETAP- Participaram 
??? 
-Boas Párticas HACCP- 
-Como comunicar em publico- 
‘’’’horas, promovido pela JCanão- 
Participaram 4 colaboradores 
-Gestão de IPSS- Promovido pela 
ANGES- Participaram 2 
colaboradores 

Aumentar as qualificações 

escolares e profissionais dos 

colaboradores 

Levantamento da escolaridade 

dos colaboradores, dando 

prioridade aos detentores de 

escolaridade inferior ao 12º ano; 

Articular com centro QUALIFICA; 

Criar condições para que os 

colaboradores frequentem as 

ações; 

3 Ajudantes de Ação Direta estão 
inscritas no Centro QUALIFICA. Até 
meados do ano 2020 o processo 
estará concluído.  
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Motivar os colaboradores a 

participar no processo 

Atualizar os PI Elaborar e atualizar os PI 

Concretizado. 

Elaborar candidaturas a projetos 
financiados 

Preencher formulários da 

candidatura  

Foram formalizadas 2 Candidaturas, 
ambas aprovadas; 1CLDS4Ge 1 
Violência Doméstica “Recomeçar + 
Perto”  

Aumentar o número de sócios 

motivando a sua participação nas 

Assembleias 

Em cada nova candidatura 

entregar a proposta de socio; 

Divulgar e disseminar as 

vantagens de ser sócio, junto dos 

colaboradores, clientes/ 

significativos; 

Divulgar nas redes sociais 

campanhas para angariação de 

sócios 

Foram propostos e admitidos 5 
sócios.  

Participar nos eventos 

promovidos pela Autarquia 

Participar e divulgar os serviços 

desenvolvidos 

Participação Corso de Carnaval e 
evento Vila Praia em Flor. 

Identificar os edifícios  

 

Identificar os edifícios e serviços 

desenvolvidos 

Não executado.  

Aumentar as Parcerias 

Levantamento de eventuais 

parceiros; Envio de ofício para 

formalização de parceria 

Atividade iniciada e em atualização. 
Foi formalizada parceria com o 
gabinete de Fisioterapia “Fisio+” e 
Multiopticas 
 

Melhorar a atualização do Site 

Controlo das visualizações do 

site; 

Atualizar mensalmente os 

conteúdos do site; 

Através da página do facebook 

incentivar visitas do site 

Executada 

Desenvolver um plano de visitas 

interinstitucionais com vista a 

melhoria continua 

Selecionar entidades de interesse 

para partilhas de experiencias e 

metodologias de trabalho 

Não executado.  
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Desenvolver Programa de 

Voluntariado e Integração de 

Estágios 

Integrar os estagiários/ 

voluntários nas respostas socias.  

Realizou-se um estágio curricular 
(Educação Social Gerontológica) e foi 
acolhida uma voluntária (Técnica de 
Serviço Social) 

 

9. Sistema HACCP   

O CSCVPA desenvolve a sua atividade no respeito pelas Normas de HACCP sendo os serviços assessorados por 

uma empresa especializada nesta matéria dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores.  

10. Atividades Culturais 

10.1. Carnaval Infantil 

Dinamizado no dia 3 de março. Animação com um grupo musical e palhaço. Participaram cerca de 40 crianças, 

tendo sido atribuído 6 primeiros prémios (2 bilhetes para sessão de cinema). 

 

10.2. Centro de Interpretação do Vale do Âncora e galeria  

A exposição de arqueologia patente no Centro Cultural de Vila Praia de Âncora voltou a abrir as suas portas 

no verão de 2019. A mostra visa divulgar o património arqueológico e pré-histórico do Vale do Âncora e de 

Afife. 

A exposição que esteve patente refletiu a continuidade do empenho e trabalho desenvolvido pelo Professor 

Doutor António Baptista que coordenada cientificamente a Exposição, pela Doutora Aurora Rego e pelo 

conjunto de colaboradores ligados à área cultural da Instituição. 

A Exposição de Arqueologia cumpriu plenamente o objetivo a que se propôs com particular relevo aos picos 

ancorenses e asturienses, à Cividade de Âncora/Afife, ao Dólmen da Barrosa, dentre outros locais de interesse 

histórico e arqueológico.  

O Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora deixa uma palavra de apreço e gratidão às várias pessoas 

que disponibilizaram materiais de grande valor arqueológico a título temporário ou definitivo e às múltiplas 

entidades que colaboram na exposição. 

10.3 - Candidaturas ao POISE (Programa de Inclusão Social e Emprego) 

 
Foram elaboradas duas candidaturas com o objetivo de dar continuidade as Candidatura em curso 
no ano 2019, nomeadamente CLDS 4G (Publico Alvo- População Idosa e deficiente) e Violência de 
Gênero/Doméstica tendo em vista o alargamento da equipa do Centro de Atendimento a Vítimas de 
Violência Doméstica. 
 

10.4. Cooperação com pessoas ou entidades externas 

Em 2019 foram continuadas as ações de cooperação com as associações culturais, desportivas, recreativas, 

humanitárias e pessoas a título individual, dentre as quais se referem as seguintes: 
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a) Cedência de uma sala no Centro Cultural de Vila Praia de Âncora ao Lions Clube de Vila Praia 
de Âncora, no passado dia 05 de dezembro, para uma recolha de sangue; 

b) Cedência da sala de exposições do Centro Cultural ao Senhor Fernando Magalhães para uma 
exposição de arte 

c) Cedências de espaços no Centro Cultural de Vila Praia de Âncora: Câmara Municipal de 
Caminha – Duas salas (espaços) para as Eleições Europeias 2019 no próximo dia 26/05/2019; 

d) Cedência à empresa XZ Consultores – Sala para sessão de esclarecimento da Prevenção e 
Controle da Legionella, a ser realizado no dia 06/05/2019 pelas 15:00 horas;  

e) Cedência ao Lions Clube de Vila Praia de Âncora – Salão Nobre para Encontro/Tertúlia/Debate 
– Memórias da Guerra do Ultramar/Apoio ao Combatente/Estatuto do Combatente no dia 
04/05/2019; 

f) Cedência ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritórios e Serviços de Portugal para 
uma reunião com os trabalhadores da Instituição no dia 17/04/2019; 

g) Cedência de instalações e fornecimento de almoços para 17 pessoas no período 
compreendido entre o dia 04 a 07 de junho do corrente ano para a Instituição APPACDM – 
Monção; 

h) Cedência da Galeria e Auditório à ETAP para sessão solene e exposição no âmbito das 
comemorações do 30º aniversário da instituição da escola; 

i) Cedência para exposições na Galeria: 
a. Mário Rebelo de Sousa – 21/10/2019 a 20/11/2019 
b. Madalena e Mário Rebelo de Sousa – 21/11/2019 a 20/12/2019; 

j) Cedência do Auditório à Confraria Monção/Vila Praia de Âncora, constituída por veraneantes, 
para assembleia geral e convívio entre os confrades; 

k) Cedência do Salão Nobre do Centro Cultural para a apresentação do Livro “O Despertar de 
Nelfim” do autor David Costa, natural da freguesia de Âncora. 

 

 

10.5. Colóquios e Conferências 

Durante o ano de 2018, por iniciativa própria e em interligação com outras entidades foram levadas a cabo 

várias iniciativas visando a discussão aprofundada das questões relacionadas com a problemática da infância, 

juventude, violência doméstica e terceira idade na sua relação com a comunidade. 

 

  10.6. Cooperação Interassociativa 

Em 2019 foram continuadas as ações de cooperação com as associações culturais, desportivas, recreativas e 

humanitárias nomeadamente, através da cedência de viaturas e espaços físicos no Centro Cultural de Vila 

Praia de Âncora, atenta a relevância das ações a desenvolver para os jovens e idosos do Vale do Âncora. 

 

 10.7. Jornal Terra e Mar  

Em face do Protocolo estabelecido entre o CSCVPA e a Temacoope - Terra e Mar Cooperativa Editorial a 

continuidade da publicação do Jornal Terra e Mar foi assegurada mas teve em consideração: 

 a evolução do setor da comunicação social de expressão local,  
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 a redução crescente do número de assinantes,  

 a redução das verbas da publicidade e  

 a utilização cada vez mais frequente dos meios digitais. 

Em face do panorama da imprensa regional a partir do mês de junho de 2019 a Direção, dando cumprimento 

ao previsto no Plano de Atividades, abandonou a edição em suporte de papel e o Jornal Terra e Mar, seguindo 

a mesma linha editorial, passou a ser editado em suporte digital. 

 

11. Contas 

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade 

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

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo 

(NCRF-ESNL) e o Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho.  

Os resultados obtidos, derivados da atividade normal da Instituição no ano de 2019, 

encontram-se assim diferenciados:  

Resultados por resposta social 

Respostas 

Sociais 

Resultado antes de 

depreciações, gastos de 

financiamento e impostos 

Resultado líquido por 

período 

2019 2018 2019 2018 
CATL -2.739,43 -7.168.07 -8.632,03 -12.570.65 
ERPI 22.127,50 124.386,45 847,54 104.295,82 
CD -21.533,58 465,00 -27.940,35 -5.435.35 
SAD -18.582,99 -11.358.64 -22.706,96 -14.838.84 
Creche 18.802.80 727.08 -3.329.45 -21.514.66 
Protocolo RSI -3.591,21 -6.530,79 -4.385,38 -7.257,85 
CAVVD 15.962,67 18.933,36 14.637,51 18.066,39 
Cantina Social -1.066,15 -5.150,68 -1.095,92 -6.353,56 
CLDS -1.893,17 5.116.18 -5.181,97 -51,38 
Atividades 6.935,67 -24.548,11 -2.007,01 -33.576,62 

Espaço Férias 1.973,72 -1.099,84 1.973,72 -1.099,84 
Recomeçar + 

Perto 
3.651,94 2.266.51 0.0 0.00 

Total 20.047,77 96.038,45€ -57.820,30 19.663,46€ 

 

Os mapas em anexo evidenciam as variações ocorridas nas respetivas rubricas. 

Demonstração de resultados por naturezas 

Rendimentos e Gastos Notas Períodos 

2019 2018 
Vendas e Serviços prestados 8 253.927,27 275.920,52 



 

25 
 

Subsídios, doações e legados à exploração 9-12.10 731.809,22 678.940,87 
Custos das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas 
7 111.159,40 113.602,91 

Fornecimentos e serviços externos 12.11 155.795,56 168.353,38 
Gastos com o pessoal 10 816.760,04 790.384,26 
Outros rendimentos 8-12.12 125.689,60 235.919,06 
Outros gastos 12.13 7.663,32 22.401,45 
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 

e impostos 
 20.047,77 96.038,45 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 79.246,95 79.950,53 
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento 

e impostos 
 -59.199,18 16.087,92 

Juros e rendimentos similares obtidos 8-12.14 1.378,88 3.575,54 
Resultados antes de impostos  -57.820,30 19.663.46 
Imposto sobre o rendimento do período  0,00 0,00 
Resultado líquido do período  -57.820,30 19.663,46 

 

 

Balanço a 31-12-2019 

Rúbricas Notas Período 

2019 2018 

Ativo 

Ativo não corrente 

Ativos fixos tangíveis 3.2.1- 5 1.459.011,54 1.530.842,16 

Ativos intangíveis 3.2.2- 6 4.390,89 4.708,77 

Investimentos Financeiros 3.2.5-

12.1 

107.457,13 105.446,89 

Total ativo não corrente  1.570.859,56 1.640.997,82 

Ativo corrente 

Inventários 3.2.6-7 19.698,16 15.480,09 

Créditos a receber 12.3 177.182,13 185.504,82 

Estado e outros entes públicos 12.9 34.676,42 25.999,85 

Fundadores/beneméritos/ patrocinadores 

/doadores /associados /membros 

12.2 1.736,50 1.049,50 

Diferimentos 12.5 2.078,67 0,00 

Outros ativos correntes 12.4 333.585,71 325.447,87 

Caixa e depósitos bancários 12.6 193.705,97 205.15,81 

Total ativo corrente  762.663,56 758.617,94 

Total do Ativo  2.333.523,12 2.399.615,76 

Fundos Patrimoniais e Passivo 

Fundos Patrimoniais 

Fundos 12.7 458.380,52 458.380,52 

Reservas 12.7 7.332,32 7.332,32 

Resultados Transitados  12.7 1.224.721,37 1.201.337,91 

Excedentes de revalorização 12.7 25.106,42 25.106,42 

Ajustamentos/Outras variações nos fundos 

patrimoniais 

12.7 477.577,82 492.613,96 
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  2.193.118,45 2.184.771,13 

Resultado líquido do período  -57.820,30 19.663,46 

Total dos fundos patrimoniais  2.135.298,15 2.204.434,59 

Passivo 

Passivo corrente 

Fornecedores 12.8 24.676,26 27.661,82 

Estado e outros entes públicos 12.9 20.193,10 19.224,30 

Diferimentos 12.5 147.217,51 131.496,12 

Outros passivos correntes 12.4 6.138,10 16.798,93 

Total do passivo  198.224,97 195.181,17 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo  2.333.523,12 2.339.615,76 
 

Anexo 

Nota prévia: as notas do Anexo são apresentadas de forma sistemática, não sendo incluídas as notas 

consideradas como não aplicáveis. 

1- Identificação da entidade 

O Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora é uma associação de solidariedade social, sem 

finalidade lucrativa, constituída para dar expressão organizada ao dever moral, de justiça e de 

solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos e pautando-se pelos 

princípios orientadores da economia social, prevista na lei, e tem a sua sede na Av. do Centro Cívico 

em Vila Praia de Âncora. 

O Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora, tem como objetivos gerais contribuir para a 

promoção social e cultural da população do Vale do Âncora, nomeadamente: 

– No domínio da promoção social 

a) Apoiar a infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo; 

b) Apoiar a família; 

c) Apoiar as pessoas idosas e as pessoas com deficiência e incapacidade; 

d) Apoiar a integração social e comunitária; 

e) Promover a proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez 

e morte; 

f) Apoiar as pessoas nas situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de 

capacidade para o trabalho; 

g) Dar apoio aos técnicos de saúde nas ações de prevenção, promoção e proteção da saúde, 

nomeadamente através da prestação de cuidados e de assistências medicamentosa; 

h) Promover ações nos domínios da Educação e da formação profissional dos cidadãos; 

i) Apoiar a resolução dos problemas habitacionais das populações; 

j) Promover outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que 

contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. 

– No domínio da promoção cultural 
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A associação na vertente cultural tem como objetivo geral apoiar e realizar iniciativas voltadas para 

o desenvolvimento social, artístico e cultural das populações e, em particular:  

a) Promover a arte, a cultura, a história e a arqueologia; 

b) Promover espetáculos nas áreas artísticas; 

c) Promover programas nas áreas de comunicação, 

d) Manter a publicação do jornal Terra e Mar,  

e) Desenvolver programas de inclusão digital; 

f) Promover e apoiar estudos e pesquisas,  

g) Promover, participar e desenvolver intercâmbios; 

h) Desenvolver parcerias com escolas, promovendo a intergeracionalidade, o diálogo e a 

solidariedade; 

i) Captar recursos privados, públicos, nacionais e internacionais;  

j) Firmar parcerias, consórcios e patrocínios com outras instituições e empresas; 

k) Desenvolver programas e projetos educativos, culturais, artísticos e científicos; 

l) Promover a realização de pesquisas, conferencias, mostras, exposições, oficinas e cursos.  

 

– Atividades secundárias ou subsidiárias 

a) A instituição poderá prosseguir de modo principal ou secundário outros fins de natureza 

lucrativa ou não lucrativa, desde que esses fins sejam compatíveis com os fins definidos 

nos números anteriores. 

b) A instituição poderá ainda desenvolver atividades de natureza instrumental 

relativamente aos fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por 

ela criada, mesmo que em parceria e cujos resultados económicos contribuam 

exclusivamente para o financiamento da concretização daqueles fins. 

c) O disposto no número anterior não prejudica a competência dos serviços com funções 

de fiscalização ou de inspeção para a verificação da natureza secundária ou instrumental 

das atividades desenvolvidas e para a aplicação do regime contraordenacional adequado 

ao efeito. 

 

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o disposto na Norma Contabilística 

e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo – NCRF/ESNL, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho.  

As demonstrações foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como 

principal base de mensuração o custo histórico. 

 

3 - Principais políticas contabilísticas: 
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As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras da 

entidade são as que abaixo se descrevem, tendo sido consistentemente aplicadas aos exercícios 

apresentados. 

3.1 – Base de Mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os 

seguintes pressupostos: 

- Continuidade; 

- Regime do acréscimo (periodização económica); 

- Consistência de apresentação; 

- Materialidade e agregação; 

- Não compensação; e 

- Informação comparável. 

3.2 - Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1 - Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das 

perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, 

quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e 

condição necessárias para operarem da forma pretendida. 

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

como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios 

económicos futuros adicionais. 

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

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

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

tabela abaixo: 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Edifícios e outras construções 50 

Equipamento básico 4 a 6 

Equipamento de transporte 5 a 16 

Equipamento administrativo 4 a 6 

Outros Ativos fixos tangíveis 6 

 

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

exista. 
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As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre 

o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontra espelhadas na Demonstração dos 

Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

3.2.2 -  Ativos Intangíveis  

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição. 

Foram calculadas depreciações à taxa de 33.33%. 

 

3.2.5 - Investimentos financeiros 

Estão aqui registadas as outras aplicações financeiras cujo prazo de permanência é superior a um ano e estão 

mensuradas ao justo valor. 

De acordo com a  Lei nº 70/2013, de 30 de agosto estão também aqui registadas as comparticipações para o 

FCT efetuadas pela entidade empregadora. 

3.2.6  - Inventários 

Os Inventários estão valorizados ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O 

custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO (first in, first 

out) como fórmula de custeio, em sistema de inventário permanente. 

3.2.7  -  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 abatimentos. 

 

3.2.8 Caixa e Depósitos Bancários 

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

imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

3.2.9 - Fornecedores e outras contas a pagar 

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

nominal. 

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro: 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir 

dos livros e registos contabilísticos da instituição. 

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento 

e acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal de curto/médio prazo qualquer 

alteração, legislativa ou relacionada com atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos 

pressupostos atuais e portanto não é expetável que se verifiquem ajustamentos materialmente relevantes 

nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato. 

 

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas, nem 

foram encontrados erros do período anterior. 

5 – Ativos fixos tangíveis 
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A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no 

fim dos períodos de 2019 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras 

alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

Descrição 31-12-2018 Aquisições / 
Dotações 

Abates/ 
alienações 

Transferências Revalorizações 31-12-2019 

Terrenos e recursos naturais 78.176,08     78.176.08 

Edifícios e outras construções 1.953.363,97     1.953.363,97 

Equipamento básico 62.214,39     62.214,39 

Equipamento de transporte 179.852,87     179.852,87 

Equipamento administrativo 228.527,05 7.098,45    235.625,50 

Outros Ativos fixos tangíveis 25.920,56     25.920,56 

Investimentos em curso 0,00   0.0  0 

Total 2.528.054,92 7.098,45  0.0 0,00 2.535.153,37 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras construções 590.579,67 50.416,90    640.996,57 

Equipamento básico 60.402,43 4.600,31    65.002,74 

Equipamento de transporte 136.741,45 7.955,26    144.696,71 

Equipamento administrativo 203.760.91 15.956,60    219.717,51 

Outros Ativos fixos tangíveis 5.728.30     5.728.30 

Total 997.212,76 78.929,07  0,00 0,00 1.076.141,83 

Ativo Tangível Liquido 1.530.842,16 71.830,62  0,00 0,00 1.459.011,54 

 

6 – Ativos Intangíveis 

Outros ativos intangíveis 

A quantia escriturada bruta, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e 

de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo 

com o seguinte quadro: 

Descrição 31-12-2018 Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações 31-12-2019 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

4.708,77 317,88    4.390,89 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 

Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

Total 4.708,77 317.88 0,00 0,00 0,00 4.390,89 

Depreciações acumuladas 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

0,00     0,00 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 
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Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

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

 

7 – Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 2019 2018 

Descrição Inventário 
inicial 

Compras Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Compras+ 
Saldo inicial 

Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Mercadorias 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matérias-primas, 
subsidiárias e de 
consumo 

15.480.09 113.879,00 1.498,47 19.698,16 127.866,66 1.216,34 15.480,09 

Produtos acabados e 
intermédios 

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

Subprodutos, 
desperdícios, resíduos e 
refugos 

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

Produtos e trabalhos em 
curso 

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

Total 15.480,09 113.879,00 1.498,47 19.698,16 127.866,84 7.352.16 15.480,09 

 

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

   111.159,40   113.602,91 

Variações nos 
inventários da produção 

   0,00   0,00 

 

8 – Rédito 

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

Descrição 2018 2019 

Vendas 2.100,79 790,75 

Prestação de Serviços 

Quotas de utilizadores 

Creche 43.146,48 44.399,36 

ATL 26.438,64 21.791,42 

Espaço Férias 2.650,00 6.390,00 

Cantina Social 346,00 521,50 

ERPI 107.093,51 91.922,08 

Centro Dia 38.898,81 34.874,37 

SAD 51.717,93 50.442,28 

Subtotal 270.291,37 250.341,01 

Quotas e joias 1.351,50 1.381,50 

Serviços Secundários 2.176,86 1.739,94 

Total  273.819,73 253.462,45 

Outros rendimentos  

Aluguer de equipamento 543.75 433,05 

Fornecimento de refeições 2.066,15 1.142,73 

Venda energia 7.247,51 7.553,95 
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Desconto p.p.obtidos 0,00 12,72 

Rendimentos em Inventários 0,00 412,53 

Sinistros 10.378,84 921,15 

Alienações  116.013,25 0,00 

Rendas e alugueres 70.782,50 70.896,00 

Correções relativas a períodos anteriores 1.747,82 23.122,54 

Imputação Sub. Investimento 17.871,33 15.272,65 

Donativos diversos 9.268,11 5.810,08 

Total 235.919,06 125.689,60 

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 

  Juros 3.575,54 1.378,88 

Total 515.415,12 380.530,93 

 

9 – Subsídios do Governo e Apoios do Governo 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do 

Governo” e “Apoios do Governo”: 

 

Descrição 2018 2019 

ISS, IP – Centro Distrital V. Castelo 

Creche 144.510,48 189.148,16 

ATL 19.038,60 19.301,64 

ERPI 101.850,24 111.825,70 

CD 30.454,43 32.265,78 

SAD 92.103,31 95.914,07 

RSI 75.012,84 76.561,80 

CAVVD 72.781,92 75.329,31 

Cantina Social 16.570,00 14.890,00 

Outros – apoio utente RSI 100,00 0.00 

Subtotal 552.421,82 615.236,46 

Portugal 2020 - POISE 117.387,20 111.666,57 

IEFP 8.610,64 4.303.55 

Consignação IRS 521,21 602,64 

Total 678.940,87 731.809,22 

 

10 – Benefícios dos Empregados 

 

O número de membros dos órgãos diretivos em 2018 foi de 9 e em 2019 foi 11. 

O número médio de pessoas ao serviço na Instituição em 31-12-2018 foi de 54 e em 31-12-2019 foi de 55. 

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

Descrição 2018 2019 

Remunerações aos Órgãos Sociais 0,00 0,00 

Remunerações ao pessoal 640.397,99 666.560,69 

Benefícios Pós-Emprego 0,00 0,00 

Indemnizações (compensação por caducidade do 
contrato de trabalho) 

3.329,80 6.736,11 

Encargos sobre as Remunerações 131.544,08 133.807,73 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais 

9.355,32 8.013,73 
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Outros Gastos com o Pessoal 5.900,98 1.641,78 

Total 790.384,26 816.760,04 

 

11 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 

de Novembro. 

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

Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

12 – Outras Informações 

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

informações: 

 

12.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2018 e 2019, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2018 2019 

Outros investimentos financeiros 

Outras aplicações financeiras 100.000,00 100.000,00 

Fundos Compensação do Trabalho 5.446,89 7.457,13 

Total 105.446,89 107.457,13 

 

12.2 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

A 31 de Dezembro de 2018 e 2019, apresentava os seguintes saldos: 

Descrição 2018 2019 

Ativo 

Patrocinadores 99.00 99,00 

Quotas 950.50 1.637,50 

Total 1.049,50 1.736,50 

Passivo 

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

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

Resultados disponíveis 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

 

12.3 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2018 e 2019 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte forma: 

Descrição 2018 2019 

Clientes e Utentes c/c 

Clientes 104.188,62 126.096,61 

Utentes 81.316,20 51.085,52 

Total 185.504,82 177.182,13 
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12.4 Outros ativos e passivos correntes 

Os “outros ativos e passivos correntes” em 31 de Dezembro de 2018 e 2019, tem a seguinte decomposição: 

Descrição 2018 2019 

Ativo   

Devedores por acréscimos de rendimentos 21.600,99 15.830,60 

Devedores diversos 

Nuceartes 870,00 870,00 

CMC 47.871,20 47.871,20 

A. Port. Whu-Shu 1.347,84 1.347,84 

IGFSS - FRSS 0.0 583,54 

Portugal 2020 - POISE 245.488,26 257.675,45 

IEFP 7.790,00 8.927,50 

Adiantamento a fornecedores 479,58 479,58 

Total Ativo 325.447,87 333.585,71 

Passivo 

Fornecedores de Investimentos 7.747,65 0,00 

Credores por acréscimo de gastos 4.472,97 5.101,04 

Credores diversos  767.00  

Adiantamentos de clientes e utentes 3.811,31 1.037,06 

Total Passivo 16.798,93 6.138,10 

 

12.5 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2019, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

Descrição 2018 2019 

Ativo 

Gastos a Reconhecer 

Outros gastos a reconhecer 0,00 0.00 

Seguros  2.078,67 

Total Ativo 0,00 2.078,67 

Passivo 

Rendimentos a Reconhecer 

Outros rendimentos a reconhecer 

IEFP 0,00 0.00 

IGFSS 12.819,52 13.403,06 

Portugal 2020 - POISE 118.676,60 131.273,52 

Mensalidades creche 0.00 2.540,93 

Total Passivo 131.496,12 147.217,51 

 

 

12.6 Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2018 e 2019, encontrava-se com os 

seguintes saldo: 

Descrição 2018 2019 

Caixa 6.443,11 4.317,19 

Depósitos à ordem 23.860,59 95.278,54 

Depósitos a prazo 100.721,87 20.000,00 
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Outros 74.110,24 74.110,24 

Total 205.135,81 193.705,97 

 

12.7 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos 458.380,52 0,00 0,00 458.380,52 

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

Reservas 7.332,32 0,00 0,00 7.332,32 

Resultados transitados 1.201.337,91 23.383,46 0.00 1.224.721,37 

Excedentes de revalorização 25.106,42 0,0 0,00 25.106,42 

Outras variações nos fundos patrimoniais     

Subsídios Atribuídos 456.559,96 0,00 15.036,14 441.523,82 

Doações 36.054,00 0,00 0,00 36.054,00 

Sub-total 492.613,96 0,00 15.036,14 477.577,82 

Total 2.184.771,13 23.383,46 15.036,14 2.193.118,45 

 

12.8 Fornecedores 

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

Descrição 2018 2019 

Fornecedores c/c 27.661,82 24.676,26 

Fornecedores títulos a pagar 0,00 0,00 

Total 27.661,82 24.676,26 

 

 

12.9 Estado e Outros Entes Públicos 

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

Descrição 2018 2019 

Ativo 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

344,72 344,72 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 25.655,13 34.331,70 

Total 25.999,85 34.676,42 

Passivo   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

0,00 0,00 

   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 392,16 3.696,55 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Singulares (IRS) 

3.724,13 1.929,00 

Segurança Social 15.059,74 14.550,03 

Outros Impostos e Taxas 48,27 17,52 

Total 19.224,30 20.193,10 

 

 

12.10 Subsídios, doações e legados à exploração 
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A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2019, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados: 

Descrição 2018 2019 

Subsídios de Entidades Públicas 678.940,87 731.809,22 

Subsídios de outras entidades 0,00 0,00 

Doações e heranças 0,00 0,00 

Legados 0,00 0,00 

Total 678.940,87 731.809,22 

 

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 9. 

 

12.11 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 

2019, foi a seguinte: 

Descrição 2018 2019 

Subcontratos 8.326,00 4.139,69 

Serviços especializados 62.059,54 53.394,29 

Materiais 12.383,77 13.108,96 

Energia e fluidos 62.824,30 62.258,01 

Deslocações, estadas e transportes 487,30 82,93 

Serviços diversos  18.819,69 19.095,89 

Encargos c/ utentes 3.452,78 3.675,29 

Jornais e revistas 0,00 40,50 

Total 168.353,38 155.795,56 

 

12.12 Outros rendimentos  

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

Descrição 2018 2019 

Rendimentos Suplementares   

Aluguer de Equipamento 326,38 433,05 

“Venda de Energia” 8.227,70 7.553,95 

Venda refeições 1.752,21 1.142,73 

Subtotal  10.306,29 9.129,73 

Descontos de pronto pagamento obtidos 0,10 12,72 

Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00 

Ganhos em inventários 0.00 412,53 

Rendimentos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

0,00 0,00 

Rendimentos nos restantes ativos financeiros 0,00 0,00 

Rendimentos em investimentos não financeiros   

Sinistros 3.027,80 921,15 

Rendas 71.666,25 70.896,00 

Subtotal 74.694,05 72.229,68 

Outros rendimentos    

Correções relativas a períodos anteriores   

CDSSVC 0,00 23.122,54 

Outros 0,00 112,20 

Imputação sub. Ao investimento 17.755,37 15.272,65 
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Donativos diversos 8.189,14 1.085,76 

Géneros alimentares 12.632.39 4.724,32 

Produtos Higiene e Limpeza  92.77 0,00 

Subtotal 38.503,53 44.317,47 

Total 123.670,11 125.689,60 

 

Os “Outros rendimentos” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8. 

 

12.13 Outros gastos  

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

Descrição 2018 2019 

Impostos 2.205,99 2.839,04 

Dívidas incobráveis 18.454,06 0,00 

Perdas em inventários 0,00 3.354,88 

Correções relativas a períodos anteriores 0,00 1.000,00 

Quotizações 0,00 450,00 

Gastos investimentos não financeiros 975,69 0,0 

Outros Gastos  765,71 0,00 

Não considerados custos fiscais 0,00 19,40 

Total 22.401,45 7.663,32 

 

12.14 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2018 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros 

e similares: 

Descrição 2018 2019 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 0,00 0,00 

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos 3.575,54 1.378,88 

Dividendos obtidos 0,00 0,00 

Outros Rendimentos similares 0,00 0,00 

Total 3.575,54 1.378,88 

Resultados Financeiros 3.575,54 1.378,88 

 

12.15 Acontecimentos após data de Balanço 

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

Financeiras de 31 de Dezembro de 2019. 

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

suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela direção 

de Março de 2019. 
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O valor da aplicação financeira registada em investimentos financeiros, a 31-12-2019 tinha um saldo de 

148.213,80€ segundo informação apresentada a 07-05-2020. 

A situação epidémica que se está a viver levou à alteração dos prazos de apresentação do relatório e contas. 

Assim sendo, e aliada à informação constante, existe alguma incerteza quanto à continuidade de algumas 

respostas sociais desta Instituição num futuro próximo, nomeadamente o Centro de Atividades de Tempos 

Livres para Crianças e o Centro de Dia para Pessoas Idosas. 

Vila Praia de Âncora, 22 de julho de 2020. 
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