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RELATÓRIO E CONTAS

Estimados Associados
No cumprimento do disposto na alínea b) do § 1 do artigo 34º dos Estatutos da Associação de S. José, a Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente
Relatório e Contas do exercício de 2020, documento este que, em conformidade com o
disposto na alínea b) do § 1 do artigo 41º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado do
parecer do Conselho Fiscal.
O documento compreende, nomeadamente:
 O Relatório de gestão;
 As Demonstrações financeiras;
 O Anexo às demonstrações financeiras;
 O Parecer do Conselho Fiscal.
Face à situação pandémica que se viveu em 2020 e que, infelizmente, ainda se vive, a
qual provocou alterações na gestão da Associação de S. José e fortes distorções nos
valores dos recebimentos e dos gastos em relação aos que tinham sido orçamentados,
não é possível fazer uma análise exata das contas de 2020.
O encerramento temporário das valências de infância e juventude, em dois períodos distintos, devido à pandemia do vírus SARS-CoV-2, provocou uma redução no valor das
mensalidades de cerca de 30%. Em contrapartida, as compensações da segurança social
relativas aos períodos em que alguns trabalhadores estiveram em situação de lay-off
simplificado fez aumentar os rendimentos que no ano de 2020 foram de 598.524,65 euros, registando uma variação positiva de 1,2%, comparativamente ao ano de 2019. Relativamente aos gastos, a rubrica fornecimentos e serviços externos, no valor de 86.534,28
euros, registou um aumento de 7,9% e a rubrica gastos com o pessoal, no valor de
461.731,21 euros, registou apenas um aumento de 1,75%, apesar do pagamento das
compensações às trabalhadoras dispensadas por extinção dos postos de trabalho do
CATL. Este aumento não foi mais significativo devido à redução de 1/3 dos salários dos
trabalhadores que estiveram na referida situação de lay-off e à dispensa do pagamento
das contribuições da entidade patronal à segurança social, relativamente aos mesmos
trabalhadores e período.
As disponibilidades, em 31 de dezembro de 2020, registaram um valor de 1.011.934,65
euros, significando uma variação positiva de 1,68%.
O resultado líquido do exercício de 2020 apresenta o valor negativo de 23.165,31 euros,
o que corresponde a um aumento de 5,2% em relação a 2019.
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A autonomia financeira da ASJ era de 96,86% em 31 de dezembro de 2020 e o rácio de
solvabilidade de 30,85 na mesma data.
Durante o ano de 2020, a Direção continuou o esforço de contenção de custos na tentativa de inverter a tendência negativa dos resultados dos últimos anos, para o que procedeu
ao encerramento do CATL, em 31/12/2020, que não tinha acordo com a segurança social
e que há vários anos apresentava resultados negativos não tendo, no presente ano letivo,
registado qualquer procura.

Inácio Coroas

Presidente da Direção
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RELATÓRIO DE GESTÃO
Contexto geral
No ano de 2020, a gestão da ASJ orientou-se pelo cumprimento do Orçamento aprovado
pela sua Assembleia Geral, que previa um resultado negativo de 43.842,95€. No entanto
e apesar do aumento dos gastos com remunerações de vínculo obrigatório, como o aumento do salário mínimo nacional e a publicação de uma nova tabela salarial para o sector, aquele valor não foi atingido, graças essencialmente ao aumento do subsídio da Segurança Social e ao esforço de redução dos gastos, apesar da diminuição do número de
utentes do CATL, que acabou por encerrar.
De uma forma geral, a atividade da Associação de S. José está dependente dos financiamentos estatais, nomeadamente acordos com o ISS, IP e das mensalidades dos utentes. Tanto uns como outros têm sido insuficientes. Além disso, o CAV não dispõe de
comparticipações familiares e o CATL não dispõe de acordo com a Segurança Social.
A solidariedade de algumas empresas e a disponibilidade do Banco Alimentar contra a
Fome têm proporcionado um aumento de rendimentos através de donativos em espécie.
Também o valor do IRS consignado contribuiu para que o resultado não fosse mais negativo.
Em 2020 manteve-se o arrendamento do apartamento anteriormente destinado a apoio
ao Lar, sem alteração do valor da renda, continuando a Direção a negociar a venda/permuta dos edifícios sitos na rua de Santa Margarida de modo a obter novas fontes
de rendimento.
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A Associação de S. José

A Associação de S. José é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, da educação e a integração comunitária e social, na
perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os habitantes da comunidade onde está
situada, especialmente dos mais pobres.
Os fins e objetivos referidos concretizam-se mediante a concessão de bens, a prestação
de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades.
Para a prossecução desses fins a Associação de S. José dispõe, como IPSS, de acordos
com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e com o Ministério da
Educação, que contribuem para a sua viabilização económica. Conta igualmente com
candidaturas a vários programas, como os do IEFP, PEDEP e outros, assim como as
comparticipações familiares dos utentes (mensalidades) pelos serviços prestados na
Creche, Pré-escola e CATL.
Os seus órgãos sociais são constituídos pela Assembleia Geral, a Direção, o Conselho
Fiscal e o Órgão de Vigilância. Os três primeiros são eleitos pelos associados, por períodos de 4 anos e confirmados pela autoridade eclesiástica da Diocese, o Senhor Arcebispo Primaz de Braga, que nomeia o Órgão de Vigilância.
A gestão da Instituição é da responsabilidade da Direção. Para a apoiar dispõe da Diretora-Geral, com quem costuma reunir mensalmente, para apreciar e decidir sobre as questões relacionadas com essa gestão. Para além disso, o Presidente da Direção despacha,
semanalmente, os assuntos mais urgentes e que não necessitem de ser apreciados pela
Direção. No ano de 2020, devido à pandemia, as orientações do Governo fizeram alterar
estas reuniões, que deixaram de ser presenciais para passarem a realizar-se através de
meios telemáticos e em número mais reduzido.
Para a prossecução dos seus objetivos estatutários a ASJ dispõe dos equipamentos
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Lar de acolhimento ou Centro de apoio à Vida (CAV);



Creche;



Pré-escola;



Centro de atividades de tempos livres (CATL).

RELATÓRIO E CONTAS
Os equipamentos e os serviços que a estes dão apoio estão organizados de acordo com
o Organograma abaixo apresentado:

ORGANOGRAMA DA ASSOCIAÇÃO DE S. JOSÉ

DIREÇÃO

Serviço de
Contabilidade

Serviço de Nutrição

DIREÇÃO-GERAL

SERVIÇOS DE
APOIO

GABINETE DE
PSICOLOGIA

DIREÇÃO
TÉCNICA

DIREÇÃO
TÉCNICA

CENTRO DE
APOIO À VIDA

CENTRO DE
ATIVIDADES DE
TEMPOS LIVRES

DIREÇÃO TÉCNICA/PEDAGÓGICA

CRECHE

JARDIM DE
INFÂNCIA

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO

SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO/
TRANSPORTES
SERVIÇO DE
LIMPEZA

Para o funcionamento dos equipamentos e dos serviços de apoio a ASJ dispõe de instalações próprias e de recursos humanos adequados às suas necessidades.

5

RELATÓRIO E CONTAS

Instalações
Os equipamentos da Associação de S. José funcionam no Edifício-sede, sito na rua Tenente-Coronel Dias Pereira nº 31, em Braga. Este edifício é constituído por duas alas, a
Nascente com quatro pisos e a Poente com dois pisos.
No primeiro piso da ala nascente estão instalados a Sala de Reuniões, os gabinetes da
Direção, da Direção Técnica e Pedagógica, do Apoio e Acompanhamento do CAV, de
Contabilidade e os Serviços Administrativos. Também está instalada a cozinha e seus
anexos e o refeitório, bem como lavabos para o pessoal e para os utentes. Na parte exterior está situado o parque de estacionamento das viaturas da ASJ.
No mesmo piso da ala poente estão situadas as três salas de atividades da Pré-escola,
com os respectivos lavabos e um salão polivalente, que é usado como dormitório, após o
almoço, bem como de local para a realização das atividades extracurriculares e outras,
como concertos e espectáculos de teatro. Na parte exterior fica o recreio das crianças e,
num outro espaço entre as duas alas, uma pequena capela.
No segundo piso da ala nascente estão instalados a sala de atividades, a cozinha e anexos, a sala de jantar, os gabinetes de apoio e de enfermagem, o fraldário, a área de lavandaria e um terraço com estendal, bem como os lavabos, do CAV. Estão ainda instalados o gabinete médico e as salas do berçário (duas com berços e duas salas-parque), a
sala de higienização, os lavabos e um terraço para recreio, da Creche.
No mesmo piso da ala poente estão instaladas duas salas de atividades da Creche, o
refeitório, o dormitório, a sala de higienização e os lavabos. Estão ainda instaladas a sala
de leitura e informática, a sala polivalente e a sala/atelier de artes plásticas, do CATL.
No terceiro piso da ala nascente encontram-se a sala de atividades, os quartos de dormir
das utentes e o quarto de repouso da vigilante de turno, do CAV, bem como o fraldário e
os correspondentes balneários e lavabos.
No quarto e último piso existem duas salas de atividades para as utentes do CAV, respetivos lavabos e um terraço.
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Recursos Humanos
Os Recursos Humanos da ASJ eram constituídos, em 31/12/2020, por 27 trabalhadores.
Estes trabalhadores estão divididos em categorias, de acordo com a Convenção Coletiva
de Trabalho para o Setor e as necessidades da ASJ, conforme o gráfico que se segue.

Como se pode verificar no gráfico seguinte, a idade dos trabalhadores da ASJ varia entre
os 27 e os 62 anos, com 20 trabalhadores acima dos 40 anos.
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A maioria destes trabalhadores já exerce funções na ASJ há vários anos, como se verifica no gráfico que se segue, com a experiência profissional que daí lhe advém:
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Essa antiguidade leva a que esses trabalhadores ocupem escalões superiores nas categorias, a que se soma, em alguns casos, mais diuturnidades, recebendo maiores ordenados, que variaram, em 2020, entre 688 e 1.819 euros, conforme o próximo gráfico, o que
ajuda a explicar os elevados gastos com pessoal suportados pela Instituição:

Para permitir um conhecimento mais completo dos recursos humanos da ASJ, apresenta-se o gráfico seguinte com os mesmos distribuídos por habilitações literárias:
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Durante o ano de 2020, os trabalhadores da Associação de S. José frequentaram várias
ações de formação, tendo alguns deles participado em Fóruns e Seminários, discriminados nos Relatórios de Atividades.
Os trabalhadores da ASJ participaram, ainda, em várias campanhas referidas nos Relatórios de Atividades.
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Equipamentos / Valências
CENTRO DE APOIO À VIDA
Relatório Económico/Financeiro
O CAV tem lotação máxima de 20 utentes (10 mães e 10 filhos). Este número está acordado com a Segurança Social desde 2019 (anteriormente eram 22 utentes), que atualmente subsidia mensalmente com 580,75€ por utente, tendo sido o custo mensal médio
de 704,29€ por utente. Como já foi atrás referido não existe qualquer comparticipação por
parte dos utentes.
No ano de 2020 o CAV teve uma execução orçamental positiva, como se demonstra no
quadro seguinte:
Mapa de Controlo Orçamental do C.A.V.
RENDIMENTOS E GANHOS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

71

Vendas

72

Prestações de serviços *

73

Variações nos inventários da produção

74

Trabalhos para a própria entidade

75

Subsídios, doações e legados à exploração *

76

Reversões

77

Ganhos por aumento de justo valor

78

Outros rendimentos e ganhos

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Totais:

Valor Corrigido

Valor Real

%

Desvio

134 666,40

134 666,40

154 352,41

19 686,01

14,62%

16 558,00

16 558,00

16 947,35

389,35

2,35%

600,00

600,00

323,53

-276,47

-46,08%

151 824,40

151 824,40

171 623,29

19 798,89

13,04%

GASTOS E PERDAS
Conta

Euro
Valores

Descrição

61

Custo das matérias consumidas

62

Fornecimentos e serviços externos

63

Gastos com o pessoal

64

Gastos de depreciação e de amortização

66

Perdas por reduções de justo valor

67

Provisões do período *

68

Outros gastos e perdas

69

Gastos e perdas de financiamento

Valor Inscrito
13 150,00

Totais:

Valor Corrigido
13 150,00

Valor Real
13 264,97

-114,97

-0,87%
-12,01%

26 885,00

26 885,00

30 113,12

-3 228,12

131 632,70

131 632,70

125 132,15

6 500,55

4,94%

12 110,00

12 110,00

15 159,08

-3 049,08

-25,18%

297,00

297,00

518,31

-221,31

-74,52%

7,00

7,00

7,00

100,00%

184 081,70

184 081,70

-105,93

0,06%

184 187,63

RESULTADO

Euro
Valores
Valor Inscrito
Totais:
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%

Desvio

-32 257,30

Valor Corrigido

-32 257,30

Valor Real

-12 564,34

Desvio

%

19 692,96 61,05%
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Embora o Resultado Líquido de 2020 tenha sido negativo, houve uma sensível melhoria
relativamente ao exercício anterior, fruto de medidas tomadas pela Direção da ASJ, como
se constata no quadro seguinte:
Resultados por Natureza do C.A.V.
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade

Euro

PERÍODOS
2020

2019
0,00

0,00

154 352,41

148 133,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-13 264,97

-13 549,25

Fornecimentos e serviços externos

-30 113,12

-27 641,09

-125 132,15

-132 168,22

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

16 947,35

18 040,04

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

-518,31

-3 888,97

2 271,21

-11 074,45

-15 159,08

-15 510,88

-12 887,87

-26 585,33

323,53

480,78

0,00

-267,30

-12 564,34

-26 371,85

0,00

0,00

-12 564,34

-26 371,85

Uma vez que o subsídio mensal da Segurança Social ainda está longe dos valores efetivamente necessários para o funcionamento desta valência, o Resultado Líquido poderá
continuar negativo durante mais algum tempo.
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Relatório das Atividades

1.INTRODUÇÃO
Potenciando e desenvolvendo capacidades que permitam às mulheres grávidas ou com
filhos/as uma real autonomia, através do apoio e acompanhamento à gravidez e à maternidade, no ano de 2020, através da prestação deste apoio social, foi possível:
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Acolher 14 mulheres e seus/suas filhos/as;



Integrar 14 crianças em creche e pré-escola;



Ajudar 6 mulheres na sua reinserção no mercado de trabalho;



Ajudar 5 mulheres na sua reinserção no percurso escolar;



Formar 14 mães para uma parentalidade responsável.



Atender 14 mães no Gabinete Psicossocial

RELATÓRIO E CONTAS
2.ACTIVIDADE GERAL

Ano 2020
Transição do ano anterior

8

Pedidos

11

Admissões

6

Atendimentos sem admissão

0

Saídas

6

Fuga/Abandono

0

Retornos

0

Pedidos recusados

2

Pedidos desistentes

5

Ocupação Atual

6

Transição do ano anterior

Pedidos

Idade da mãe

Idade da mãe

Até 14 anos (inclusive)

0

Até 14 anos (inclusive)

15 – 18 anos

2

15 – 18 anos

10

19 – 21 anos

0

19 – 21 anos

4

Mais de 21 anos

6

Mais de 21 anos

4

Gravidez

0

Gravidez

Grávida

1

Grávida

3

Puérpera

0

Puérpera

5

Mãe c/ um/a filho/a

7

Mãe c/ um/a filho/a

7

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

0

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

3

Idade da criança

Idade da criança

Recém-nascido

0

Recém-nascido

4

Até 6 meses

1

Até 6 meses

4

6 aos 12 meses

1

6 aos 12 meses

8

Mais de 12 meses

6

Mais de 12 meses

0

Origem

Origem

Distrito Braga

7

Distrito Braga

Fora do Distrito

1

Fora do Distrito

Estado Civil da mãe

1
17

Problemática

Solteira

8

Menores em risco

Casada

0

Ausência de suporte familiar

10
2

Outra

0

Ausência suporte económico

3

Escolaridade da mãe

Habitação precária

3

Primeiro ciclo

0

Ausência de habitação

0

Segundo ciclo

1

Terceiro ciclo

4

Secundário/ universitário

3

Situação face ao emprego da mãe
Estudantes

3

Empregadas

5

Procura ativa emprego

0

Em contexto institucional

0
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Atendimentos sem admissão

Admissões

Idade da mãe

Idade da mãe
Até 14 anos (inclusive)

0

Até 14 anos (inclusive)

0

15 – 18 anos

0

15 – 18 anos

0

19 – 21 anos

0

19 – 21 anos

0

Mais de 21 anos

6

Mais de 21 anos

0

Gravidez

Gravidez
Grávida

2

Grávida

0

Puérpera

1

Puérpera

0

Mãe c/ um/a filho/a

3

Mãe c/ um/a filho/a

0

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

0

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

0

Idade da criança

Idade da criança
Recém-nascido

1

Recém-nascido

0

Até 6 meses

1

Até 6 meses

0

6 aos 12 meses

1

6 aos 12 meses

0

Mais de 12 meses

2

Mais de 12 meses

0

Origem

Origem
Distrito Braga

2

Distrito Braga

0

Fora do Distrito

4

Fora do Distrito

0

Problemática

Problemática
Menores em risco

3

Menores em risco

0

Ausência de suporte familiar

2

Ausência de suporte familiar

0

Ausência suporte económico

Ausência suporte económico

0

Habitação precária

Habitação precária

0

Ausência de habitação

0

Ausência de habitação

1

Motivo da não admissão

Estado Civil da mãe
Solteira

6

Desistência

0

Casada

0

Não aceitação dos termos R.I.

0

Outra

0

Escolaridade da mãe
Primeiro ciclo

1

Segundo ciclo

0

Terceiro ciclo

2

Secundário

2

Frequência universitária

1

Situação face ao emprego da mãe
Abandono escolar

0

Estudante

1

Desemprego

5

Emprego

0

Incapacidade e/ou invalidez

0
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Fuga / Abandono

Saídas
Regresso à família

0

Idade da mãe

Autonomização

3

Até 14 anos (inclusive)

0

Autonomização com apoio

0

15 – 18 anos

0

Residência familiares/amigos

1

19 – 21 anos

0

Confiança a pessoa idónea

1

Mais de 21 anos

0

Institucionalização

3

Gravidez

Fuga/abandono

1

Grávida

0

Puérpera

0

Mãe c/ um/a filho/a

0

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

0

Pedidos Recusados
Inexistência de vaga

5

Incumprimento critérios admissão

2

Recém-nascido

0

Até 6 meses

0

6 aos 12 meses

0

Mais de 12 meses

0

Origem

Retor\nos
Por ordem judicial

Idade da criança

0

Por acordo da CPCJ

0

Outra

0

Distrito Braga

0

Fora do Distrito

0

Motivo da fuga / abandono
Inadaptação

0

Desconhecido

0

outro

0
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3.ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

3.1. Gabinete de Psicopedagogia
Serviço destinado às mulheres em acolhimento que apresentem problemáticas do foro
psicopedagógico relacionadas com a gravidez, e outras, onde se visa restabelecer o
equilíbrio emocional durante a gravidez, o pós-parto e durante o acolhimento, contribuindo para definição de um projeto de gravidez e maternidade consciente, assim como para
um projeto de vida responsável.

Acompanhamento em 2020
Utentes acompanhadas
Cessação por incumprimento

14
0

Idade da mãe
Até 14 anos (inclusive)

0

15 – 18 anos

2

19 – 21 anos

0

Mais de 21 anos

Grávida
Puérpera
Mãe c/ um/a filho/a

16

12

3
1
10

Mãe c/ dois ou mais filhos/as

0

Avaliação Psicopedagógica

14

Acomp.. Psicoterapêutico

14
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3.2. Gabinete de Acompanhamento Social
Atendimento personalizado, na altura da admissão, no qual se procede a um levantamento das necessidades de cada mãe utente, de forma a possibilitar um acompanhamento
técnico adequado durante o acolhimento, centrado na área da gravidez e maternidade e,
por outro lado, na (re)integração social, escolar e laboral.

Atendimento em 2020
Utentes atendidas

14

Idade da mãe
Até 14 anos (inclusive)

0

15 – 18 anos

2

19 – 21 anos
Mais de 21 anos

0
12

Gravidez
Grávida
Puérpera
Mãe c/ um/a filho/a
Mãe c/ dois ou mais filhos/as

3
1
10
0

Situação face ao emprego da mãe
Estudantes

4

Empregadas

5

Procura ativa emprego

5

Em contexto institucional

0

Desempregadas

0
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4.FORMAÇÃO EM CONTEXTO INSTITUCIONAL

4.1.Programa Afetivo – sexual
Programa de formação relacionado com a área da educação sexual e da educação para
a saúde, através de ações de formação, onde de uma forma direta, objetiva e isenta se
abordam temas que informam e formam nas áreas da sexualidade, do planeamento familiar, da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis.
Responsável: Psicopedagoga
Local: Instituição
Data: setembro a dezembro
Esta ação de formação, com duração total de aproximadamente 50 horas, decorreu duas
vezes por semana em sessões de 1 hora e frequentaram todas as mães que se encontravam em contexto institucional ou à procura de emprego.

4.2 Programa COVID-19
No enquadramento do Plano de Contingência, no âmbito da infeção COVID-19 implementado no Centro de Apoio à Vida da Associação de S. José, foram desenvolvidas várias sessões de sensibilização e informação junto das jovens, de acordo com as orientações e normativas da DGS:


Etiqueta respiratória e uso de EPI ’s



Distanciamento social, concentração de pessoas e ventilação dos espaços



Higiene, limpeza, desinfeção dos espaços e gestão dos resíduos



Sinais e sintomas associados ao COVID-19



Procedimentos a ter nas visitas

Responsável: Equipa técnica do CAV
Local: Instituição
Data: março a dezembro
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4.3. Formação em contexto institucional
Formação na área da educação para a cidadania, nas suas várias vertentes, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência e ação cívica.
Responsável: Técnica de Serviço Social
Local: Instituição
Data: Ao longo do ano
Ao longo do ano, sob orientação da Técnica de Serviço Social e com a colaboração de
outros técnicos da VIDA NORTE realizaram-se as seguintes sessões de formação nas
quais a frequência variou numa média de 5 mães.


“Amamentação” – junho 2020.



“Massagem do bebé” – julho 2020

4.4. Competências maternais
Este projeto visou capacitar as jovens mães de ferramentas indispensáveis para saber
cuidar do seu filho recém-nascido.
Objetivos gerais:


Alimentação do bebé



Higiene do bebé



Prevenção de acidentes

Objetivos específicos


Técnicas de amamentação



Preparação do leite adaptado



Higienização do biberão



Identificação dos materiais necessário para o banho



Avaliar a temperatura da água e ambiente



Cuidados a ter com a pele do bebé



Limpeza do coto umbilical



Muda da fralda



Roupa adaptada às condições atmosféricas.



Segurança e prevenção do risco de acidentes



Uso da cadeira de transporte do bebé
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5.OUTRAS ATIVIDADES

No decorrer do ano transato, não foi possível desenvolver e dinamizar as atividades que
habitualmente se realizam devido ao flagelo do COVID-19. Assim, a equipa técnica do
CAV teve de restruturar o plano de atividades tendo por base as orientação e exigências
por parte da DGS.



Dia da mãe – “Aquela que não precisa de poderes mágicos” – convívio e partilha



Atividade de Natal – Elaboração de um Trofeu para a loja Continente em pareceria com a Fénix - novembro 2020



Árvore dos Sonhos dinamizada pela Quinta Pedagógica de Braga – dezembro
2020



Padrinhos de Coração – Um Natal em que juntos vamos fazer diferentes, Câmara
Municipal de Braga - dezembro 2020

6.FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

A formação do pessoal colaborador no ano de 2020 foi direcionada para a frequência de
diversos seminários ao longo do ano no âmbito da proteção de crianças e jovens e da
violência doméstica em sistema de e-learning.

7. CAMPANHAS

Em conformidade com os anos anteriores, no âmbito desta resposta social, ao longo do
ano, houve participação em várias campanhas:


Recolha de pilhas para a campanha “Pilhas de Livros” da Sonae;



Recolha de papel para a campanha “Papel por Alimentos” do Banco Alimentar
contra a Fome;
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Recolha de tampas de plástico para campanhas solidárias.



Recolha de roupas para o Triplo
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Campanha de angariação de donativos desenvolvido pela Município de Braga em
parceria com a EPB.



Campanha de angariação de donativos desenvolvida pela loja Meow Meow – Sílvia Carvalho



Campanha de angariação de donativos desenvolvido pela Paróquia de Sto. Adrião
(Enxoval do Menino Jesus)



Campanha da Vacinação contra a Gripe – Unidade de Saúde Pública – Enfermeira Céu Ameixinha



Campanha de doação de sofás Ricardo Gonçalves Lda.

8.PARCERIAS

Para além das entidades de encaminhamento e acompanhamento à prestação do serviço
no CAV, tais como Centro Distrital de Braga do ISS,IP, Tribunal de Família e Menores de
Braga, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga, no ano de 2020 o CAV
contou também com a parceria do Grupo SONAE, Câmara Municipal de Braga, Quinta
Pedagógica de Braga, Banco Alimentar Contra a Fome, “O Mundo a Sorrir” – CASO Braga, Clinica Sta. Tecla, Paróquia de Sto. Adrião, Junta de Freguesia da Sé, Farmácia Sousa Gomes, Unidade de Saúde Pública de Braga.
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CRECHE
Relatório Económico/Financeiro
A Creche tem lotação máxima de 50 utentes. Este número está acordado com a Segurança Social que subsidia atualmente com 283,46€ por utente. Além das verbas relativas
ao subsídio mensal, a Segurança Social atribuiu ainda um complemento pelo funcionamento com horário superior a 11 horas. A mensalidade média por utente durante o ano
de 2020 foi de 75,91€, tendo o custo mensal médio sido de 324,13€.
No ano de 2020 a Creche teve uma execução orçamental negativa, como se demonstra
no quadro seguinte:
Mapa de Controlo Orçamental da Creche
RENDIMENTOS E GANHOS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

71

Vendas

72

Prestações de serviços *

73

Variações nos inventários da produção

74

Trabalhos para a própria entidade

75

Subsídios, doações e legados à exploração *

76

Reversões

77

Ganhos por aumento de justo valor

78

Outros rendimentos e ganhos

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Totais:

Valor Corrigido

Valor Real

%

Desvio

45 160,00

45 160,00

41 752,91

-3 407,09

-7,54%

170 714,16

170 714,16

175 296,60

4 582,44

2,68%

7 567,00

7 567,00

13 244,81

5 677,81

75,03%

470,00

470,00

285,55

-184,45

-39,24%

223 911,16

223 911,16

230 579,87

6 668,71

2,98%

GASTOS E PERDAS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

Valor Corrigido

Valor Real

%

Desvio

61

Custo das matérias consumidas

10 574,00

10 574,00

10 953,95

-379,95

-3,59%

62

Fornecimentos e serviços externos

23 945,00

23 945,00

28 228,84

-4 283,84

-17,89%

63

Gastos com o pessoal

131 891,90

131 891,90

138 777,32

-6 885,42

-5,22%

64

Gastos de depreciação e de amortização

9 515,00

9 515,00

9 607,15

-92,15

-0,97%

66

Perdas por reduções de justo valor

67

Provisões do período *

68

Outros gastos e perdas

263,00

263,00

313,10

-50,10

-19,05%

69

Gastos e perdas de financiamento

5,50

5,50

5,50

100,00%

176 194,40

176 194,40

-11 685,96

6,63%

Totais:

187 880,36

RESULTADO

Euro
Valores
Valor Inscrito
Totais:

47 716,76

Valor Corrigido

47 716,76

Valor Real

42 699,51

Desvio

%

-5 017,25 -10,51%

O Resultado Líquido de 2020 foi positivo, embora inferior ao do exercício anterior, em
parte devido à diminuição das mensalidades, como se demonstra no quadro seguinte:
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Resultados por Natureza da Creche
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

Euro

PERÍODOS
2020

2019

41 752,91

49 010,26

175 296,60

171 951,23

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-10 953,95

-10 645,84

Fornecimentos e serviços externos

-28 228,84

-20 774,53

Subsídios, doações e legados à exploração

Gastos com o pessoal

-138 777,32

-138 323,65

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

13 244,81

8 839,17

Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

-313,10

-1 500,82

52 021,11

58 555,82

-9 607,15

-7 771,35

42 413,96

50 784,47

285,55

377,74

0,00

-0,13

42 699,51

51 162,08

0,00

0,00

42 699,51

51 162,08
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Relatório das Atividades
ENQUADRAMENTO
Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas na resposta social de Creche da Associação de S. José, no ano letivo 2019/2020, cujas metas, propostas no início do ano,
foram fortemente afetadas pelos constrangimentos e dificuldades devido à pandemia
COVID-19, que alterou o cronograma de atividades proposto e cancelou grande parte das
atividades. Todas aquelas que implicavam a saída das crianças ao exterior da instituição,
bem como as que implicavam visitas de pessoas externas, não foram realizadas. As condições de trabalho, a rotina diária das crianças, a interação entre as crianças e entre as
crianças e adultos, a comunicação e interação com as famílias, a frequência em formação, o processo de admissão de novas crianças, o estado psicológico e anímico das pessoas foi fortemente afetado, levando ao decorrer de um ano muito atípico, ao qual a
adaptação foi muito difícil e que infelizmente continua. A comunicação com as famílias
passou a ser realizada preferencialmente por telefone, e-mail e grupos restritos nas redes
sociais. Presencialmente só para tratar assuntos prioritários ou administrativos.
Foi elaborado e implementado um Plano de Contingência, de acordo com as orientações
da Direção-Geral da Saúde e legislação em vigor, frequentemente atualizado. Felizmente
não se verificou nenhum surto da doença na Creche. De salientar a alteração para adequação do Plano de Higienização dos Espaços e Equipamentos, de acordo com as orientações da DGS para a prevenção e mitigação do contágio.
O ano decorreu normalmente até ao dia 13 de março de 2020. Apenas o primeiro período
do ano letivo aconteceu dentro do esperado e planeado. Após um longo período de confinamento os serviços reabriram a 18 de maio de 2020, com medidas muito restritivas até
ao final do ano letivo e que ainda se mantêm.

BREVE AVALIAÇÃO DA COMPONENTE PEDAGÓGICA
Na continuidade dos anos letivos anteriores, as intencionalidades pedagógicas visaram
sobretudo apoiar o envolvimento da criança na construção da aprendizagem através da
experiência interativa e contínua, reconhecendo à criança tanto o direito à participação
como o direito ao apoio sensível, autonomizante e estimulante por parte do/a educador/a.
As atividades propostas no Projeto Educativo e nas Orientações Pedagógicas de cada
sala procuraram, essencialmente, a criação de ambientes pedagógicos em que as interações e as relações sustentaram atividades e projetos conjuntos, que permitiram à criança
e aos grupos coconstruir a sua própria aprendizagem e celebrar as suas realizações.
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Na creche, as atividades de cuidado impõem-se às atividades de cariz pedagógico. Contudo, sendo estas em menor número e apesar das restrições do plano de contingência,
pretendeu-se que continuassem a assumir grande destaque e importância na rotina diária
das crianças e na sua jornada de aprendizagem. Pretendeu-se construir com as crianças,
partindo da sua curiosidade natural, tempos de aprendizagens significativas, de descoberta e de prazer, através de atividades adequadas, que permitiram descobrir as suas
capacidades e características. Assim, as atividades procuraram desenvolver o aparelho
sensorial através da abordagem das diferentes linguagens e áreas de aprendizagem,
dando oportunidade à criança pequena de começar a construir as suas experiências com
o meio e, a partir daí, a sua visão do mundo. A intencionalidade era experimentar em
continuidade, interação e comunicação, usando os sentidos, abrindo às crianças novas
possibilidades, intenções, aprendizagens, sentir, conhecer e memorizar, desenvolvendo
assim as suas funções psicológicas superiores, nomeadamente a atenção e a concentração. A recetividade e a participação dos grupos neste tipo de atividades foram sempre
excelentes. As crianças envolveram-se de forma intensa, razão pela qual foram tantas
vezes planificadas, pois possibilitava-lhes a participação na sua própria aprendizagem.
De referir que o enorme constrangimento ao desenvolvimento da atividade pedagógica
nas salas da creche se prendeu com a instabilidade na frequência das crianças devido à
COVID-19 e as restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde, que várias vezes obrigou a alterações nas planificações semanais e de várias atividades planeadas. Em relação às atividades propostas no Plano de Atividades da Creche para o ano letivo
2019/2020, conforme cronograma abaixo, houve várias alterações, que se encontram
assinaladas a vermelho. As atividades deixaram de ser realizadas presencialmente e
readaptadas às restrições impostas.
Foram também suspensas, a partir de março, as atividades de enriquecimento curricular
de Motricidade Infantil e Expressão Musical, orientadas por docentes das áreas, assim
como o desenvolvimento de estágios e trabalhos académicos em contexto de creche.

2019/2020
ACTIVIDADES

MESES DO ANO
Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Período de readaptação
Receção às novas crianças
Reunião de colaboradores/as
Reuniões Individualizadas
Educadoras Infância e responsáveis pelas
novas crianças
Programa de Acolhimento Inicial
Reunião de Pais e/ou Encarregados/as de
Educação de abertura do ano letivo
Entrega do Relatório do Programa de Acolhimento Inicial

25

RELATÓRIO E CONTAS
Feedback aos/às responsáveis pelas crianças
do Programa de Acolhimento Inicial
Entrega do Relatório de Avaliação de Atividades do ano letivo anterior
6ª Edição da Aldeia Encantada
Dia da Família
1ª Avaliação das crianças
Reuniões Individualizadas com responsáveis
pelas crianças para entrega da avaliação
Elaboração e Comunicação do Plano de
Orientações Pedagógicas do Grupo
Período de Renovação de Inscrições
Dia da Associação São José (19 Mar.)
Dia do Pai (19 Mar.)
Dia da Mãe (05 Mai.)
Avaliação Final das crianças
Reuniões Individualizadas com responsáveis
pelas crianças para entrega da avaliação
Período de Novas Inscrições
Reuniões de Admissão Individualizadas
Direção Pedagógica e responsáveis pelas
novas crianças
Atividades de Verão (01 a 31 Jul.)
Reunião Individual Direção Técnica e Pedagógica com colaboradores
Encerramento do Ano
Prestação de cuidados
Reuniões Individualizadas/Atendimento
Educadoras Infância e responsáveis pelas
crianças
Reuniões de Equipa Pedagógica
Reuniões de Auxiliares com Direção Técnica e
Pedagógica
Reuniões de Equipa Educativa
Elaboração de Relatórios Mensais de Comunicação à Direção Pedagógica
Frequência dos Colaboradores em Formação
Contínua
Exercícios e Formação do Plano Segurança
Contra Incêndio
Participação em Projetos Solidários e Campanhas
Expressão Musical
Motricidade Infantil

Baseadas numa metodologia construtivista, ao longo do ano realizaram-se ainda outras
atividades, para além das planificadas no início do ano letivo no cronograma, que foram
de encontro às preferências das crianças e à aprendizagem ativa, com vista à aquisição
de novas competências, nas quais os afetos e o trabalho sensorial foram privilegiados.
Diariamente as crianças exploraram os materiais das salas de atividades, interagindo
com os pares e adultos. Exploraram-se texturas, livros, música, revistas, imagens, a linguagem e a psicomotricidade, embora os cuidados básicos, a negociação de regras e a
exploração sensorial tenham prevalecido. Destacam-se ainda atividades em articulação
com as restantes valências: a peça de teatro “No Fundo do Mar” da Companhia Estação
das Letras; o S. Martinho; atividades de Reis e Carnaval; atividades lúdicas no exterior.
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Todas as atividades realizadas foram partilhadas com a comunidade educativa, assim
como a sua planificação. Toda a documentação pedagógica foi afixada em local público
de acesso às famílias, assim como enviada por e-mail e grupos restritos nas redes sociais.

FREQUÊNCIAS
A capacidade da Creche é de 50 crianças, sendo esta totalmente abrangida pelo Acordo
de Cooperação celebrado com o ISS. Tal como nos anos anteriores, ao longo do ano
letivo a valência manteve sempre a sua capacidade máxima tendo, ao longo do ano, variado a frequência com a entrada e saída de crianças. Assim sendo, as salas de berçário
– Sala 1 e Sala 2 – 16 crianças; a sala dos 1/2 anos – Sala 3 – 16 crianças; e a sala dos
2/3 anos – Sala 4 – 18 crianças.
Conforme o gráfico abaixo, a frequência das crianças foi regular, apesar dos constrangimentos da COVID-19, tendo sido a assiduidade quase de 100%, nas quatro salas de creche. As faltas deveram-se sobretudo a situações de doença, férias, quarentenas e isolamentos profiláticos.

Frequência na Creche 2019-2020
jul
jun
mai
abr
mar
fev
jan
dez
nov
out
set

sala 4
sala 3
sala 2

sala 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A frequência nas atividades de enriquecimento curricular, nas Salas 3 e 4 da Creche,
também foi regular, embora as mesmas tenham sido suspensas a 13 de março de 2020.

GESTÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO
A gestão dos processos é feita pela Direção Técnica, com a assessoria dos Serviços
Administrativos e do Contabilista Certificado. A valência de Creche continua a apresentar
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uma grande procura em relação aos outros serviços, sendo o número de candidaturas ao
longo do ano muito elevado. Os dados referentes à gestão do processo de admissão na
Creche apresentam-se na tabela abaixo, tendo como referência a data de 31 de julho de
2020.
As admissões reportam-se essencialmente à entrada de novas crianças na Sala 1 e na
Sala 2 e as restantes ao preenchimento de vagas por saída e desistência. As saídas reportam-se essencialmente às crianças que transitaram para a pré-escola.

CANDIDATURAS

53

ADMISSÕES

24

DESISTÊNCIAS

6

DESISTÊNCIAS DE CANDIDATURA

9

DESISTÊNCIA DA LISTA ESPERA

12

EXCLUSÕES

8

SAÍDAS

17

LISTA DE ESPERA (31/07/2020)

26

TRANSIÇÃO DO ANO ANTERIOR
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FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
A formação dos trabalhadores no ano letivo 2019/2020 foi a seguinte:


Plano de Segurança Contra Incêndios, formações práticas de evacuação do edifício – interna;



Sessões de Esclarecimento COVID-19 – CAMPE;



Formação sobre COVID-19 – interna;



“Estratégias de intervenção em comportamentos de oposição e desafio – Formetra;



“Primeiros Socorros Pediátricos” – Formetra;



“Guerras à mesa: promover um comportamento alimentar saudável” – Bogalha;



“4º Encontro Regional de Braga: Pedagogia e Aprendizagem na Educação Préescolar” – APEI;



“Pensar na violência de género em tempos de pandemia” – Universidade Aberta;



“Formação complementar Transporte Coletivo de Crianças” – Escola de Condução Inovadora;
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“Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas” – FPHT;



“A proteção e a participação das crianças em Guimarães” – CPCJ Guimarães;



“Plataforma ZOOM, como comunicar” – Navegadores;



Curso de Auxiliar de Ação Educativa – Simples Análises Formação.

PROJETOS E CAMPANHAS
No âmbito desta resposta social, no seguimento dos anos letivos anteriores, ao longo do
ano continuou-se com as campanhas:


Recolha de papel para a campanha “Papel por Alimentos” do Banco Alimentar
contra a Fome;



Recolha de tampas de plástico para campanhas solidárias;



Participação na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a
Fome.

NOTA FINAL
As experiências e aprendizagens das crianças nos seus primeiros anos de vida estão
muito relacionadas com a qualidade dos cuidados que recebem. As crianças muito pequenas necessitam que lhes seja dado espaço, tempo e apoio que lhes permita realizar o
seu próprio desenvolvimento. Apesar de todos os constrangimentos, restrições, adaptações e alterações consequentes da pandemia COVID-19, foi nesse sentido que a Creche
da Associação de S. José se procurou organizar, quer a nível físico quer a nível humano,
tendo em conta as características de desenvolvimento da criança nesta faixa etária, de
forma a proporcionar um ambiente acolhedor, seguro, protetor e dinamizador de aprendizagens, onde a criança se pudesse desenvolver de forma global e adequada.
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PRÉ-ESCOLA
Relatório Económico/Financeiro
A Pré-escola tem lotação máxima de 57 utentes. Este número está acordado com a Segurança Social que atribui o subsídio mensal de 175,23€, dividido entre o valor de 63,31€
das atividades de apoio social e o de 111,92€ das atividades educativas. No entanto, a
lotação acordada não tem sido atingida, nestes últimos anos, pelo que o subsídio é reduzido em função dos lugares vagos. A mensalidade média por utente durante o ano de
2020 foi de 55,98€, tendo o custo mensal médio sido de 318,56€. O Ministério da Educação, através do Programa FEDER, atribuiu em 2020 um subsídio de 18.475,56€, como
comparticipação nas remunerações dos educadores de infância da Pré-escola.
No ano de 2020 a Pré-escola teve uma execução orçamental positiva, como se demonstra no quadro seguinte:
Mapa de Controlo Orçamental da Pré-escola
RENDIMENTOS E GANHOS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

71

Vendas

72

Prestações de serviços *

73

Variações nos inventários da produção

74

Trabalhos para a própria entidade

75

Subsídios, doações e legados à exploração *

76

Reversões

77

Ganhos por aumento de justo valor

78

Outros rendimentos e ganhos

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Totais:

Valor Corrigido

Valor Real

%

Desvio

31 625,00

31 625,00

32 637,85

1 012,85

3,20%

134 857,32

134 857,32

147 041,21

12 183,89

9,03%

9 678,00

9 678,00

10 933,22

1 255,22

12,97%

600,00

600,00

300,42

-299,58

-49,93%

176 760,32

176 760,32

190 912,70

14 152,38

8,01%

GASTOS E PERDAS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

Valor Corrigido

Valor Real

61

Custo das matérias consumidas

13 500,00

13 500,00

12 332,32

1 167,68

8,65%

62

Fornecimentos e serviços externos

25 360,00

25 360,00

26 673,31

-1 313,31

-5,18%

63

Gastos com o pessoal

158 671,30

158 671,30

146 371,97

12 299,33

7,75%

64

Gastos de depreciação e de amortização

12 110,00

12 110,00

9 627,15

2 482,85

20,50%

66

Perdas por reduções de justo valor

67

Provisões do período *

68

Outros gastos e perdas

307,00

307,00

341,63

-34,63

-11,28%

69

Gastos e perdas de financiamento

7,00

7,00

7,00

100,00%

209 955,30

209 955,30

14 608,92

-6,96%

Totais:

195 346,38

RESULTADO

Euro
Valores
Valor Inscrito
Totais:

30

%

Desvio

-33 194,98

Valor Corrigido

-33 194,98

Valor Real

-4 433,68

Desvio

%

28 761,30 86,64%

RELATÓRIO E CONTAS
Esta execução orçamental positiva deveu-se, sobretudo, à manutenção do subsídio da
Segurança Social ao número de utentes constantes do acordo e à diminuição dos gastos
com pessoal, apesar da redução do valor das mensalidades.
O Resultado Líquido de 2020 foi negativo apresentando, no entanto, uma recuperação
relativamente ao ano anterior, pelas razões atrás referidas, como se verifica no quadro
seguinte:
Resultados por Natureza da Pré-escola
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

Euro

PERÍODOS
2020

2019

32 637,85

48 238,91

147 041,21

121 076,58

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-12 332,32

-13 549,25

Fornecimentos e serviços externos

-26 673,31

-27 908,41

-146 371,97

-157 045,18

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

Gastos com o pessoal

Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

0,00

0,00

10 933,22

11 216,67

-341,63

-484,26

4 893,05

-18 454,94

-9 627,15

-10 359,16

-4 734,10

-28 814,10

300,42

480,77

0,00

0,00

-4 433,68

-28 333,33

0,00

0,00

-4 433,68

-28 333,33
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Relatório das Atividades
ENQUADRAMENTO
Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas na resposta de Pré-escolar da Associação de S. José, no ano letivo 2019/2020, cujas metas, propostas no início do ano, foram fortemente afetadas pelos constrangimentos e dificuldades devido à pandemia COVID-19, que alterou o cronograma proposto e cancelou grande parte das atividades. Todas aquelas que implicavam a saída ao exterior da instituição com as crianças, bem como as que implicavam visita de pessoas externas não foram realizadas. As condições de
trabalho, a rotina diária das crianças, a interação entre as crianças e entre as crianças e
adultos, a comunicação e a interação com as famílias, a frequência em formação, o processo de admissão de novas crianças, o estado psicológico e anímico das pessoas foi
fortemente afetado, levando ao decorrer de um ano muito atípico, ao qual a adaptação foi
muito difícil e que infelizmente continua. A comunicação com as famílias passou a ser
realizada preferencialmente por telefone, e-mail e grupos restritos nas redes sociais. Presencialmente só para tratar assuntos prioritários ou administrativos.
Foi elaborado e implementado um Plano de Contingência, de acordo com as orientações
da Direção-Geral de Saúde e legislação em vigor, frequentemente atualizado. Felizmente
não se verificou nenhum surto da doença na Pré-escola. De salientar a alteração para
adequação do Plano de Higienização dos Espaços e Equipamentos, de acordo com as
orientações da DGS para a prevenção e mitigação do contágio.
O ano decorreu normalmente até ao dia 13 de março de 2020. Apenas o primeiro período
do ano letivo aconteceu dentro do esperado e planeado. Após um longo período de confinamento os serviços reabriram a 1 de junho de 2020, com medidas muito restritivas até
ao final do ano letivo e que ainda se mantêm.

BREVE AVALIAÇÃO DA COMPONENTE PEDAGÓGICA
Respeitando os objetivos gerais e pedagógicos propostos no Projeto Educativo em implementação, assim como nos Projetos Curriculares de Grupo elaborados pelas educadoras de infância para cada sala, procurou-se, apesar de todas as contingências, continuar
a criar ambientes pedagógicos em que as interações e as relações sustentaram as atividades e os projetos conjuntos, que permitiram à criança e aos grupos coconstruir a sua
própria aprendizagem e celebrar as suas realizações.
Estamos perante uma pedagogia de infância construtivista que se baseia tanto na crença
de que todas as pessoas têm agência quanto nos saberes teóricos que descrevem, com-
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preendem e explicam o exercício dessa agência. A gramática pedagógica adotada nas
salas da pré-escola conduz a modelos pedagógicos que defendem:


o espaço e o tempo são dimensões pedagógicas;



os materiais são considerados “livros de texto” para a educação de todas as diversidades em presença;



a participação das crianças é estimulada por meio da escuta e de interações positivas;



a observação e documentação são instrumentos usados para registar a voz das
crianças, para avaliar o contexto, as aprendizagens e o próprio desempenho com
vista à melhoria das condições de aprendizagem das crianças;



a planificação é garantia da intencionalidade educativa;



a avaliação tem uma ação reguladora;



a criança é coconstrutora dos projetos;



as atividades refletem o jogo educativo;



a organização e a gestão dos grupos proporcionam diferenciação pedagógica, para
que se respeitem as identidades de cada criança.

De referir que o enorme constrangimento ao desenvolvimento da atividade letiva nas salas da pré-escola se prendeu com a instabilidade na frequência das crianças devido à
COVID-19 e as restrições impostas pela Direção Geral da Saúde, que várias vezes obrigou a alterações nas planificações semanais e de várias atividades planeadas. Em relação às atividades propostas no Plano de Atividades da Pré-escola para o ano letivo
2019/2020, conforme cronograma abaixo, houve várias alterações, que se encontram
assinaladas a vermelho. As atividades deixaram de ser realizadas presencialmente e
readaptadas às restrições impostas.
Foram também suspensas, a partir de março, as atividades de enriquecimento curricular
de Motricidade Infantil, Expressão Musical e Informática, orientadas por docentes das
áreas, assim como, o desenvolvimento de estágios e trabalhos académicos em contexto
da pré-escola.

2019/2020
ACTIVIDADES

MESES DO ANO
Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Período de readaptação
Receção às novas crianças
Reunião de colaboradores/às
Reuniões Individualizadas
Educadoras Infância e responsáveis pelas
novas crianças
Programa de Acolhimento Inicial
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Reunião de Pais e/ou Encarregados/as de
Educação de abertura do ano letivo
Início Oficial do 1º Período Letivo (10-13 Set.)
Entrega do Relatório do Programa de Acolhimento Inicial
Feedback aos/às responsáveis pelas crianças
do Programa de Acolhimento Inicial
Entrega do Relatório de Avaliação do Projeto
Curricular de Grupo do ano letivo 2018-2019
6ª Edição da Aldeia Encantada
Dia da Família
Fecho Oficial do 1º Período (17 Dez.)
Interrupção Letiva – Natal (18 Dez. a 03 Jan.)
1ª Avaliação das crianças
Início Oficial do 2º Período Letivo (06 Jan.)
Reuniões Individualizadas com responsáveis
pelas crianças para entrega da avaliação
Elaboração e Comunicação do Projeto Curricular de Grupo
Interrupção Letiva – Carnaval (24 a 26 Fev.)
Período de Renovação de Inscrições
Dia da Associação São José (19 Mar.)
Dia do Pai (19 Mar.)
Fecho Oficial do 2º Período (27 Mar.)
Interrupção Letiva – Páscoa (30 Mar. a 13 Abr.)
Início Oficial do 3º Período Letivo (14 Abr.)
Dia da Mãe (05 Mai.)
Braga Romana
(Desfile e Mercado Romano)
Festa de Finalistas
Fecho Oficial do 3º Período (19 Jun.)
Avaliação Final das crianças
Reuniões Individualizadas com responsáveis
pelas crianças para entrega da avaliação
Período de Novas Inscrições
Reuniões de Admissão Individualizadas
Direção Pedagógica e responsáveis pelas
novas crianças
Atividades de Verão (01 a 31 Jul.)
Reunião Individual Direção Técnica e Pedagógica com colaboradores
Encerramento do Ano
Componente de Apoio à Família
Reuniões Individualizadas/Atendimento
Educadoras Infância e responsáveis pelas
crianças
Reuniões de Equipa Pedagógica
Reuniões de Auxiliares com Direção Técnica e
Pedagógica
Reuniões de Equipa Educativa
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Elaboração de Relatórios Mensais de Comunicação à Direção Pedagógica
Frequência dos Colaboradores em Formação
Contínua
Exercícios e Formação do Plano Segurança
Contra Incêndio
Participação em Projetos Solidários e Campanhas
Expressão Musical
Educação Física

No decorrer do ano letivo, consoante os grupo de crianças, foram planificadas, semanalmente, atividades que incidiram sobre as estratégias pedagógicas das componentes educativas das áreas de aprendizagem, definindo igualmente as respetivas intencionalidades
pedagógicas, conteúdos e recursos. Esta planificação foi comunicada aos responsáveis
pela criança através da sua afixação e envio por e-mail às famílias. Também os Projetos
Curriculares de Grupo definiram estratégias e orientações, que consideradas e implementadas no decorrer do ano, trouxeram novas oportunidades e experiências, que se refletiram nas seguintes atividades:


Participação na desfolhada na Quinta Pedagógica de Braga;



Celebração do Halloween;



Visitas à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva;



Visita ao Hospital Privado de Braga;



Visita Escola Artística do Conservatório de Música da Calouste Gulbenkian;



Peça de teatro “No fundo do mar.” da Companhia Estação das Letras;



Celebração do Dia do Pijama;



Peça de teatro “(Es)Trasgos de Natal” pelos ‘Três Irmãos;



Peça de teatro ‘Refúgio’ – Teatro de Marionetas de Mandrágoa;



Peça de teatro ‘No Sótão da Avó Sophia’ – Teatro Tin.Bra – Academia de Teatro;



Peça de teatro ‘Mãos de Sal’ – Teatro de Marionetas de Mandrágora.



Saída ao exterior para cantar as Janeiras;



Visita de estudo ao fabrico do bolo-rei da ‘Pastelaria/ Padaria Boavista’;



Atividade de Reis;



Cantar os Reis na Câmara Municipal de Braga;



Atividade de Carnaval;



Sensibilização das crianças para a pandemia COVID-19.



Dia Mundial da Criança;



Elaboração da Cascata de S. João;



Visitas virtuais a museus;



Peça de teatro virtual “O Grufalão” – Teatro Tin.Bra;
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Atividades lúdicas no exterior.

Todas as atividades realizadas foram partilhadas com a comunidade educativa, assim
como a sua planificação. Toda a documentação pedagógica foi afixada em local público
de acesso às famílias, assim como enviada por e-mail e grupos restritos nas redes sociais.
Na componente de apoio à família foram também planificadas, mensalmente, atividades
de caráter socioeducativo como estratégia complementar ao trabalho pedagógico, tendo
como principal objetivo o fruir, sendo mais importante o grau de envolvimento e a satisfação da criança nestas atividades do que o produto das mesmas. A planificação destas
atividades foi comunicada aos responsáveis pela criança através da sua afixação e envio
por e-mail.
Para além das atividades em contexto do trabalho de sala e da componente de apoio à
família, realizaram-se, ao longo do ano, atividades de enriquecimento curricular de Educação Física, Educação Musical e Informática, que foram canceladas a partir de 16 de
março de 2020.

FREQUÊNCIAS
A capacidade da Pré-escola é de 57 crianças, totalmente abrangida pelo Acordo de Cooperação celebrado com o ISS. Contudo, a valência tem funcionado abaixo da sua total
capacidade, continuando a existir um contínuo decréscimo na procura deste serviço. Assim sendo, a Sala 1 teve frequência até 21 crianças, a Sala 2 teve frequência até 16 crianças e a Sala 3 teve frequência até 20 crianças.
Conforme o gráfico abaixo, a frequência das crianças foi regular, apesar dos constrangimentos da COVID-19, tendo sido a assiduidade quase a 100%, nas três salas de préescola. As faltas deveram-se sobretudo a situações de doença, férias, quarentenas e
isolamentos profiláticos.

Frequências na Pré-escola 2019/2020
jul
mai
mar

sala 3

jan

sala 2

nov

sala 1

set
85%
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90%

95%

100%
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Do número total de crianças inscritas na pré-escola, a percentagem da frequência de
crianças inscritas na componente de apoio à família, no ano letivo transato, foi conforme
o gráfico abaixo. Refira-se que a frequência neste período foi menor, devido à frequência
das crianças apenas no tempo estritamente necessário, conforme orientação no plano de
contingência COVID-19.

Frequência na CAF 2019/2020
jul
mai
mar

sala 3

jan

sala 2

nov

sala 1

set
85%

90%

95%

100%

GESTÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO
A gestão dos processos é feita pela Direção Pedagógica, com a assessoria dos Serviços
Administrativos e do Contabilista Certificado. A valência de Pré-escolar apresenta há já
vários anos um grande decréscimo na procura, em relação à Creche, sendo o número de
candidaturas ao longo do ano praticamente inexistente. Os dados referentes à gestão do
processo de admissão resume-se na tabela apresentada abaixo, tendo como referência a
data de 31 de julho de 2020. As admissões reportam-se essencialmente à entrada de
novas crianças na Sala 1 que transitaram da creche, tendo sido apenas 10 as novas admissões. As saídas refletem as crianças que transitaram para o primeiro ciclo.
.
CANDIDATURAS

12

ADMISSÕES

25

DESISTÊNCIAS

10

DESISTÊNCIAS DE CANDIDATURA

0

DESISTÊNCIA DA LISTA ESPERA

0

EXCLUSÕES

0

SAÍDAS

20

LISTA DE ESPERA (31/07/2020)

0

TRANSIÇÃO DO ANO ANTERIOR
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FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
A formação dos trabalhadores no ano letivo 2019/2020 foi a seguinte:


Plano de Segurança Contra Incêndios, formações práticas de evacuação do edifício – interna;



Sessões de Esclarecimento COVID-19 – CAMPE;



Formação sobre COVID-19 – interna;



“4º Encontro Regional de Braga: Pedagogia e Aprendizagem na Educação Préescolar” – APEI;



“Fé e ciência: fronteiras do conhecimento” – Faculdade de Teologia;



“Pensar na violência de género em tempos de pandemia” – Universidade Aberta;



“Formação complementar Transporte Coletivo de Crianças” – Escola Condução
Inovadora;



“Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas” – FPHT;



“A proteção e a participação das crianças em Guimarães” – CPCJ Guimarães;



“Plataforma ZOOM, como comunicar” – Navegadores;



Curso de Auxiliar de Ação Educativa – Simples Análises Formação.

PROJETOS E CAMPANHAS
No âmbito desta resposta social, no seguimento dos anos letivos anteriores, ao longo do
ano continuou-se com as campanhas:


Recolha de papel para a campanha “Papel por Alimentos” do Banco Alimentar
contra a Fome;



Recolha de tampas de plástico para campanhas solidárias;



Participação na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a
Fome.
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CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
Relatório Económico/Financeiro
O CATL tem lotação máxima de 30 utentes mas em 2020 foi apenas frequentado por 8
utentes, em regime normal, até ao mês de julho, não tendo havido matrículas para o ano
letivo de 2020/2021. A valência de CATL vinha a sofrer um decréscimo cada vez mais
acentuado na procura, sendo o número de candidaturas ao longo do ano inexistente já
que os únicos interessados continuavam a ser exclusivamente as famílias das crianças
que transitavam da pré-escola da ASJ para o primeiro ciclo. Não tem acordo de cooperação com a Segurança Social. A mensalidade média por utente durante o ano de 2020 foi
de 52,63€, tendo o custo mensal médio sido de 232,63€.
No ano de 2020 o CATL teve uma execução orçamental negativa, como se demonstra no
quadro seguinte:
Mapa de Controlo Orçamental do C.A.T.L.
RENDIMENTOS E GANHOS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

71

Vendas

72

Prestações de serviços *

73

Variações nos inventários da produção

74

Trabalhos para a própria entidade

75

Subsídios, doações e legados à exploração *

76

Reversões

77

Ganhos por aumento de justo valor

78

Outros rendimentos e ganhos

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

11 975,00

Totais:

Valor Corrigido

11 975,00

Valor Real

2 947,50

%

Desvio

-9 027,50

-75,39%

1 565,27

2 027,00

2 027,00

881,13

-1 145,87

-56,53%

42,00

42,00

14,89

-27,11

-64,55%

14 044,00

14 044,00

5 408,79

-10 200,48

-61,49%

GASTOS E PERDAS
Conta

Euro
Valores

Descrição

Valor Inscrito

Valor Corrigido

Valor Real

%

Desvio

61

Custo das matérias consumidas

1 676,00

1 676,00

624,96

1 051,04

62

Fornecimentos e serviços externos

2 270,00

2 270,00

1 519,01

750,99

33,08%

63

Gastos com o pessoal

35 311,93

35 311,93

51 449,77

-16 137,84

-45,70%

64

Gastos de depreciação e de amortização

865,00

865,00

655,03

209,97

24,27%

66

Perdas por reduções de justo valor

67

Provisões do período *

68

Outros gastos e perdas

28,00

28,00

26,82

1,18

4,21%

69

Gastos e perdas de financiamento

0,50

0,50

0,50

100,00%

40 151,43

40 151,43

-14 124,16

35,18%

Totais:

54 275,59

RESULTADO

62,71%

Euro
Valores
Valor Inscrito
Totais:

-26 107,43

Valor Corrigido

-26 107,43

Valor Real

-48 866,80

Desvio

%

-24 324,64 -87,18%
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Esta execução orçamental negativa deveu-se à reduzida taxa de frequência, com baixos
valores de mensalidades e ao valor da compensação paga aos trabalhadores que cessaram funções por extinção dos postos de trabalho.
Pela mesma razão o Resultado Líquido de 2020 foi negativo, apresentando valores muito
superiores aos do ano anterior, como se demonstra no quadro seguinte:
Resultados por Natureza do C.A.T.L.
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020
RENDIMENTOS E GASTOS

Euro

PERÍODOS
2020

2019

Vendas e serviços prestados

2 947,50

12 681,50

Subsídios, doações e legados à exploração

1 565,27

0,00

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

-624,96

-967,81

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

-1 519,01

-3 898,53

-51 449,77

-26 248,43

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos

881,13

829,19

Outros gastos

-26,82

-38,16

-48 226,66

-17 642,24

-655,03

-862,58

-48 881,69

-18 504,82

14,89

34,32

Gastos com o pessoal

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

0,00

0,00

-48 866,80

-18 470,50

0,00

0,00

-48 866,80

-18 470,50

Como consequência dos resultados negativos verificados ao longo dos anos, em virtude
do reduzido número de utentes e da inexistência de acordo de cooperação com a segurança social, o encerramento deste equipamento foi decidido e concretizado em 31 de
dezembro de 2020.
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Relatório das Atividades
ENQUADRAMENTO
Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas na resposta de CATL da Associação
de S. José, no ano letivo 2019/2020, cujas metas, propostas no início do ano, foram fortemente afetadas pelos constrangimentos e dificuldades devido à pandemia COVID-19,
que alterou o cronograma de atividades proposto e cancelou grande parte das atividades.
Todas aquelas que implicavam a saída ao exterior da instituição com as crianças, bem
como as que implicavam visita de pessoas externas não foram realizadas. As condições
de trabalho, a rotina diária das crianças, a interação entre as crianças e entre as crianças
e adultos, a comunicação e interação com as famílias, a frequência em formação, o processo de admissão de novas crianças, o estado psicológico e anímico das pessoas foi
fortemente afetado, levando ao decorrer de um ano muito atípico, ao qual a adaptação foi
muito difícil e que infelizmente continua. A comunicação com as famílias passou a ser
realizada preferencialmente por telefone, e-mail e grupos restritos nas redes sociais. Presencialmente só para tratar de assuntos prioritários ou administrativos.
Foi elaborado e implementado um Plano de Contingência, de acordo com as orientações
da Direção-Geral de Saúde e legislação em vigor, frequentemente atualizado. Felizmente
não se verificou nenhum surto da doença no CATL. De salientar a alteração para adequação do Plano de Higienização dos Espaços e Equipamentos, de acordo com as orientações da DGS para a prevenção e mitigação do contágio.
O ano decorreu normalmente até ao dia 13 de março de 2020. Apenas o primeiro período
do ano letivo aconteceu dentro do esperado e planeado. Após um longo período de confinamento os serviços reabriram a 1 de junho de 2020, com medidas muito restritivas até
ao final do ano letivo.
Para além das contingências associadas à pandemia COVID-19, a inexistência de candidaturas para frequência nesta resposta de crianças externas à instituição, que há vários
anos se verificava, e o baixo número de candidaturas de crianças que frequentavam a
pré-escola levou ao encerramento desta resposta, por não existirem condições mínimas
de sustentabilidade para o funcionamento da mesma.

BREVE AVALIAÇÃO DA COMPONENTE SOCIOEDUCATIVA
Respeitando os objetivos gerais propostos no Projeto Educativo em implementação, procurou-se, apesar de todas as contingências, a criação de um ambiente propício às interações e às relações que sustentaram oportunidades, experiências, atividades e projetos,
que permitiram às crianças coconstruir a sua própria aprendizagem e celebrar as suas
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realizações. Assente numa metodologia que enfatiza o papel ativo das crianças na construção do seu próprio conhecimento, as atividades desenvolvidas deram oportunidade à
criança para questionar, investigar, solucionar e aumentar o seu conhecimento em relação a fenómenos ou acontecimentos, que para si, foram relevantes e significativos.
Salienta-se que ao longo do ano, durante o período de escola, a atividade do CATL praticamente se resume ao apoio ao estudo, visto o tempo de permanência das crianças no
estabelecimento ser muito reduzido. Só nos períodos de interrupção letiva e férias foi
possível desenvolver uma atividade condizente com os objetivos de um centro de atividades de tempos livres, com o planeamento de várias atividades lúdicas, culturais e desportivas.
De referir que o enorme constrangimento ao desenvolvimento da atividade no CATL se
prendeu com a instabilidade na frequência das crianças devido à COVID-19 e às restrições impostas pela Direção Geral de Saúde, que várias vezes obrigou a alterações e/ou
cancelamento das atividades planeadas.
Em relação às atividades propostas no Plano de Atividades do CATL para o ano letivo
2019/2020, conforme cronograma abaixo, houve várias alterações, que se encontram
assinaladas a vermelho. As atividades deixaram de ser realizadas presencialmente e
readaptadas às restrições impostas.
2019/2020
ACTIVIDADES
Período de readaptação
Receção às novas crianças
Reunião de colaboradores/as
Período de Inscrições
Reuniões de Admissão Individualizadas
Direção Pedagógica e responsáveis pelas
novas crianças
Reuniões Individualizadas
Educadoras Sociais e responsáveis pelas
novas crianças
Início do Período Escolar (10-13 Set.)
Reunião de Pais e/ou Encarregados/as de
Educação de abertura do ano letivo
Entrega do Relatório de Avaliação as Atividades Lúdico Educativas do ano anterior
Elaboração do Projeto Lúdico-educativo
Apresentação do Plano de Férias de Natal
Fecho do Período Escolar (17 Dez.)
Atividades de Férias de Natal (18 Dez. a 03
Jan.)
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MESES DO ANO
Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.
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Início do Período Escolar (6 Jan.)
Apresentação do Plano de Férias de Carnaval
Atividades de Férias de Carnaval (24 e 26 Fev.)
Período de Renovação de Inscrições
Dia da Associação São José (19 Mar.)
Dia do Pai (19 Mar.)
Apresentação do Plano de Férias da Páscoa
Fecho do Período Escolar (27 Mar.)
Atividades de Férias da Páscoa (30 Mar. a 13
Abr.)
Início do Período Escolar (14 Abr.)
Dia da Mãe (05 Mai.)
Apresentação do Plano de Férias de Verão
Fecho do Período Escolar (19 Jun.)
Avaliação Final da Frequência da Crianças
Entrega da Avaliação Final de Frequência da
criança aos/ás responsáveis
Atividades de Férias de Verão (22 Jun. a 31
Jul.)
Reunião Individual Direção Técnica com
colaboradores
Encerramento do Ano
Apoio aos trabalhos escolares
Reuniões Individualizadas/Atendimento
Educadoras sociais e responsáveis pelas
crianças
Reuniões de Equipa Técnica e Pedagógica
Reuniões de Equipa Educativa
Elaboração de Relatórios Trimestrais de
Comunicação à Direção Técnica e Pedagógica
Frequência dos Colaboradores em Formação
Contínua
Exercícios e Formação do Plano Segurança
Contra Incêndio
Participação em Projetos Solidários e Campanhas

Ao longo do ano realizaram-se ainda outras atividades, para além das planificadas no
início do ano letivo, que foram de encontro às preferências das crianças, com vista a novas experiências. Atividades essas, tendo como principal objetivo o fruir, sendo mais importante o grau de envolvimento e a satisfação da criança nestas atividades do que o
produto das mesmas: Mudanças de Estação, Halloween, S. Martinho, Natal, Reis, Carnaval, Páscoa e S. João.
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Também para os períodos de interrupção escolar foram planificadas especificamente
atividades, que complementaram assim o plano de atividades elaborado no início do ano
letivo.


Halloween (Dia das Bruxas);



S. Martinho;



Atelier de Natal;



Dia da Família – concerto de música popular;



Lanche convívio com as famílias;



Cinema: “Ovelha Choné” – Bragashopping;



Aula de robótica – Escola de Informática Navegadores;



Dia Mundial da Criança;



Elaboração da Cascata de S. João;



Visitas virtuais a museus;



Peça de teatro virtual “O Grufalão” – Teatro Tin.Bra;



Atividades lúdicas no exterior;

FREQUÊNCIAS
No ano letivo 2019/2020, o número total de crianças na valência foi de 14, sendo que 8
frequentaram diariamente o CATL em modalidade normal (pontas + almoço + férias); 4
frequentaram pontas e férias escolares; 1 apenas pontas e 1 apenas férias.
Conforme o gráfico abaixo, a frequência das crianças foi regular, apesar dos constrangimentos da COVID-19, tendo sido a assiduidade quase a 100%. As faltas deveram-se
sobretudo a situações de doença, férias, quarentenas e isolamentos profiláticos.

Frequência CATL 2019-2020
100%
98%
96%

Normal

94%

Pontas

92%

Pontas e Férias
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul

90%
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GESTÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO
A gestão dos processos é feita pela Direção Técnica, com a assessoria dos Serviços
Administrativos e do Contabilista Certificado. A valência de CATL tem vindo a sofrer um
decréscimo muito acentuado na procura, sendo o número de candidaturas ao longo do
ano inexistente já que os únicos interessados continuam a ser exclusivamente as famílias
das crianças que transitam da pré-escola para o primeiro ciclo. Os dados relativos à gestão do processo de admissão apresentam-se na tabela abaixo, tendo como referência a
data de 31 de julho de 2020. As admissões reportam-se às crianças que transitaram da
pré-escola para o primeiro ciclo e as saídas reportam-se à transição para o segundo ciclo.
CANDIDATURAS

4

ADMISSÕES

4

DESISTÊNCIAS

2

DESISTÊNCIAS DE CANDIDATURA

0

DESISTÊNCIA DA LISTA ESPERA

0

EXCLUSÕES

0

SAÍDAS

14

LISTA DE ESPERA (31/07/2020)

0

TRANSIÇÃO DO ANO ANTERIOR

10

FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
A formação dos trabalhadores no ano letivo 2019/2020 foi a seguinte:


Plano de Segurança Contra Incêndios, formações práticas de evacuação do edifício – interna;



Sessões de Esclarecimento COVID-19 – CAMPE;



Formação sobre COVID-19 – interna;



“Pensar na violência de género em tempos de pandemia” – Universidade Aberta;



“Formação complementar Transporte Coletivo de Crianças” – Escola Condução
Inovadora;



“Segurança e Saúde no Trabalho – situações epidémicas/pandémicas” – FPHT;



“A proteção e a participação das crianças em Guimarães” – CPCJ Guimarães;



Curso de Auxiliar de Ação Educativa – Simples Análises Formação.
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PROJETOS E CAMPANHAS
No âmbito desta resposta social, no seguimento dos anos letivos anteriores, ao longo do
ano continuou-se com as campanhas:


Recolha de papel para a campanha “Papel por Alimentos” do Banco Alimentar
contra a Fome;



Recolha de tampas de plástico para campanhas solidárias;



Participação na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a
Fome.
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Proposta
Face ao que antecede, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:
1. Que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2020;
2. Que seja autorizada a seguinte aplicação dos resultados:
2.1. A importância de -23.165,31€ (vinte e três mil, cento e sessenta e cinco euros e trinta
e um cêntimos negativos) seja transferida para a conta “resultados transitados”.

Braga, 31 de março de 2021

A Direção,
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO
Balanço em 31 de dezembro de 2020
RUBRICAS

Euro

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

1 553 779,86

1 585 694,82

87 393,78

90 359,46

1 641 173,64

1 676 054,28

Inventários

2 249,94

829,72

Créditos a receber

1 113,60

851,20

383,99

472,79

Subtotal
Ativo corrente

Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber

1 037,71

584,00

Diferimentos

2 410,69

1 626,95

1 011 934,65

995 209,26

Caixa e depósitos bancários
Subtotal

1 019 130,58

999 573,92

Total do ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

2 660 304,22

2 675 628,20

135 861,73

135 861,73

Fundos Patrimoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Subtotal
Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais
Passivo

71 424,17

71 424,17

2 392 673,37

2 414 686,97

2 599 959,27

2 621 972,87

-23 165,31

-22 013,60

2 576 793,96

2 599 959,27

0,00

0,00

Passivo não corrente
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores

6 994,84

3 023,90

Estado e outros entes públicos

12 209,53

11 557,95

Outros passivos correntes

64 305,89

61 087,08

Subtotal

83 510,26

75 668,93

Total do passivo

83 510,26

75 668,93

2 660 304,22

2 675 628,20

Total dos fundos patrimoniais e do passivo
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

NOTAS

Euro

PERÍODOS
2020

2019

77 338,26

109 930,67

Subsídios, doações e legados à exploração

478 255,49

441 160,85

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-37 176,20

-38 712,15

Fornecimentos e serviços externos

-86 534,28

-80 222,56

-461 731,21

-453 785,48

42 006,51

38 925,07

Gastos com o pessoal
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

-1 199,86

-5 912,21

10 958,71

11 384,19

-35 048,41

-34 503,97

-24 089,70

-23 119,78

924,39

1 373,61

Resultado antes de impostos

-23 165,31

-22 013,60

Resultado líquido do período

-23 165,31

-22 013,60
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VALÊNCIAS – RESULTADOS POR NATUREZA
Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020

Euros

VALÊNCIAS
DESIGNAÇÃO

C.A.V.

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

A.T.L.

20
8

50
10

53
9

8
2

Nº médio de utentes:
Nº médio de funcionários:

2020

RENDIMENTOS E GASTOS

TOTAIS

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP - Acordos de cooperação

41 752,91

32 637,85

2 947,50

77 338,26

154 352,41

175 296,60

147 041,21

1 565,27

478 255,49

153 318,00

169 922,43

121 828,23

1 034,41

5 374,17

6 737,42

ISS, IP - Lay-off e medida excecional de apoio à família
Outros

445 068,66
1 565,27

14 711,27

-624,96

-37 176,20

18 475,56

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal

-13 264,97

-12 332,32

18 475,56

-30 113,12

-28 228,84

-26 673,31

-1 519,01

-86 534,28

-125 132,15

-138 777,32

-146 371,97

-51 449,77

-461 731,21

16 947,35

13 244,81

10 933,22

881,13

42 006,51

-518,31

-313,10

-341,63

-26,82

-1 199,86

2 271,21

52 021,11

4 893,05

-48 226,66

10 958,71

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultados antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento
e impostos)

-10 953,95

-15 159,08

-9 607,15

-9 627,15

-655,03

-35 048,41

-12 887,87

42 413,96

-4 734,10

-48 881,69

-24 089,70

Juros e rendimentos similares obtidos

323,53

285,55

300,42

14,89

924,39

Resultados antes de impostos

-12 564,34

42 699,51

-4 433,68

-48 866,80

-23 165,31

Resultado líquido do período

-12 564,34

42 699,51

-4 433,68

-48 866,80

-23 165,31

VALÊNCIAS – RESULTADOS POR FUNÇÕES
Demonstração dos resultados por funções do período findo em 31 de dezembro de 2020

Euros

VALÊNCIAS
RUBRICAS

C.A.V.

Vendas e serviços prestados

CRECHE

PERÍODOS

PRÉ-ESCOLA

A.T.L.

2020

2019

41 752,91

32 637,85

2 947,50

77 338,26

109 930,67

Custo das vendas e dos serviços prestados

-138 397,12

-149 731,27

-158 704,29

-52 074,73

-498 907,41

-492 497,63

Resultados bruto

-382 566,96

-138 397,12

-107 978,36

-126 066,44

-49 127,23

-421 569,15

Outros rendimentos

171 623,29

188 826,96

158 274,85

2 461,29

521 186,39

481 459,53

Gastos administrativos

-45 272,20

-37 835,99

-36 300,46

-2 174,04

-121 582,69

-115 856,24

Outros gastos
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Gastos de financiamento (líquidos)

-518,31

-313,10

-341,63

-26,82

-1 199,86

-4 782,50

-12 564,34

42 699,51

-4 433,68

-48 866,80

-23 165,31

-21 746,17

0,00

-267,43

Resultados antes de impostos

-12 564,34

42 699,51

-4 433,68

-48 866,80

-23 165,31

-22 013,60

Resultado líquido do período

-12 564,34

42 699,51

-4 433,68

-48 866,80

-23 165,31

-22 013,60
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Euro

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais no período findo em 31 de dezembro de 2019
Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
Ajustamentos/

DESCRIÇÃO

Notas

Fundos

Excedentes
técnicos

Reservas

Resultados
transitados

Excedentes

outras

de
variações nos
revalorização
fundos

Resultado
líquido do
período

Total

patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO

1

135 861,73

0,00

71 424,17

2 560 515,51

0,00

0,00

0,00

-145 828,54

0,00

0,00

-145 828,54

2 621 972,87

0,00

0,00

0,00

-145 828,54

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

-145 828,54

-145 828,54

2
3

-22 013,60

-22 013,60

4=2+3

-22 013,60

-167 842,14

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6=1+2+3+5

135 861,73

0,00

71 424,17

2 414 686,97

0,00

0,00

-22 013,60

2 599 959,27

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais no período findo em 31 de dezembro de 2020

DESCRIÇÃO

Notas

Fundos

Euro

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
Ajustamentos/
Excedentes
outras
Resultado
Excedentes
Resultados
Reservas
de
variações nos líquido do
técnicos
transitados
revalorização
fundos
período

Total

patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO

6

135 861,73

0,00

71 424,17

2 414 686,97

0,00

0,00

-22 013,60

2 599 959,27

0,00

0,00

0,00

-22 013,60

0,00

0,00

0,00

-22 013,60

8

-23 165,31

-23 165,31

9=7+8

-23 165,31

-45 178,91

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

-22 013,60

-22 013,60

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6+7+8+10

135 861,73

0,00

71 424,17

2 392 673,37

0,00

0,00

-45 178,91

2 576 793,96
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020
RUBRICAS

NOTAS

Euro

DATAS
2020

2019

Variância

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes

77 075,86

110 105,27

-30,00%

Pagamentos a fornecedores

-101 813,54

-98 680,14

3,18%

Pagamentos ao pessoal

-455 284,26

-450 744,55

1,01%

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

-480 021,94 -439 319,42
90,10

233,41

496 113,77

446 878,74

16 181,93

7 792,73

9,26%
-61,40%
11,02%
107,65%

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

-2 688,22

0,00

-182,20

-137,33

3 100,00

3 084,04

313,88

259,60

20,91%

543,46

3 206,31

-83,05%

32,67%

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

0,52%

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
0,00

0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)

16 725,39

10 999,04

52,06%

Caixa e seus equivalentes no início de período

995 209,26

984 210,22

1,12%

1 011 934,65

995 209,26

1,68%

Caixa e seus equivalentes no fim de período
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de S. José, com sede na Rua Tenente-Coronel Dias Pereira, 31, em Braga,
adiante designada por ASJ, é uma pessoa jurídica canónica de natureza pública, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção-Geral
da Segurança Social, sob o nº 40/81, em 30/06/1981, que tem como objeto estatutário
promover o bem-estar e qualidade da vida das pessoas, famílias e comunidades.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas, nos termos do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho de acordo com a Norma Contabilística e
de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL) do SNC,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 29 de julho de 2015, através do Aviso n.º
8259/2015.
2.2 – Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as ESNL que, em
casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições da normalização contabilística para as ESNL.
2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2020 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período findo em 31 de dezembro de 2019.
3 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
3.1 – Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF):
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Continuidade

Com base na informação disponível e nas expectativas futuras, a ASJ continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar
ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.
Regime de acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles
ocorrem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a Estrutura Conceptual do SNC, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento), sendo reconhecidos contabilisticamente e divulgados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionam. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a
nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto
quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas no presente Anexo. Desta forma, é proporcionada informação fiável e mais relevante para os interessados.
Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade
depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão
ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com
base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para
justificar uma apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
Compensação

Dada a sua importância, os ativos e passivos são apresentados separadamente, assim
como os gastos e os rendimentos, que não devem ser compensados.
Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada nas demonstrações financeiras com respeito ao período anterior. Respeitando o pressuposto da continuidade das operações da
Ordem, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente e
ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias
comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas tendo em conta:
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a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
c) A razão para a reclassificação.

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da ASJ, de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não
lucrativo (ESNL)

Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações acumuladas.
As depreciações são calculadas, a partir da data em que os bens estejam disponíveis
para utilização, e só para aqueles que estejam a ser utilizados, pelo método da linha reta,
em conformidade com o período útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:

Ativo fixo tangível

Vida útil estimada

Edifícios e outras construções

50 anos

Equipamento básico

6 anos

Equipamento de transporte

4 anos

Equipamento administrativo

entre 3 e 6 anos

Outros ativos fixos tangíveis

entre 3 e 6 anos

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil de um
ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.
O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data
de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados por naturezas
nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.
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Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos
tangíveis da ASJ com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos
possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações acumuladas.
O método de amortização utilizado é o da linha reta, em conformidade com o período de
vida útil estimado.
Ativo intangível

Vida útil estimada

Programas de computador

entre 3 e 6 anos

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Periodicamente, a ASJ analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e os quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a ASJ
reconhece uma provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento
passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um
exfluxo que seja razoavelmente estimado.
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para
liquidar a obrigação é o montante que a ASJ reconhece como provisão, tendo em conta
os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.
Por sua vez, os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço e na demonstração dos resultados. No entanto, serão divulgados sempre que a possibilidade de existir
exfluxo não seja remota.
Tal como os passivos contingentes, os ativos contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.
Imparidade de ativos
Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos da
ASJ com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar
em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respeti56
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vos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda
por imparidade (se for o caso).

Locações
A classificação das locações como financeiras ou operacionais é realizada em função da
substância dos contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à posse ou, como locações operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como
as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos
tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de
liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos
no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis, são reconhecidos como
gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Investimentos financeiros
Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou
exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros”
são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em
conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.
A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho: O
FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação
do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de
metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral. Em termos contabilísticos, as comparticipações
para o FCT efetuadas pela entidade empregadora são reconhecidas como um ativo no
balanço dessa entidade, atendendo às caraterísticas do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes. De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de
trabalho, independentemente de pagar ou não uma indeminização ao trabalhador. Esse
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direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo
devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual
de vir a receber dinheiro. O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve
ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo
amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor.

Inventários - Matérias-primas
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição ou ao valor realizável liquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui
as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO, fórmula de custeio,
em sistema de inventário intermitente.

Rendimentos e gastos
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito
proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são
satisfeitas:


Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o
comprador;



A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;



O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;



É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para
a entidade;



Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com
fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo
justo valor do montante a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de
acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:


O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;



É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para
entidade;



Os gastos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com
fiabilidade;
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A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a ASJ e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

Imposto sobre o rendimento
A ASJ é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que não
exerce a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola.
É um sujeito passivo de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) nos
termos do nº 1 do art.º 2.º do Código do IRC (CIRC), sendo a base deste imposto o rendimento global, correspondente à soma algébrica dos rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS), nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do CIRC. As regras de
determinação da matéria coletável de IRC são as constantes dos artigos 53.º e 54.º do
CIRC, sendo aplicável aos rendimentos tributáveis a taxa de 21% prevista no n.º 5 do
art.º 87.º do CIRC. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma
sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88.º do CIRC. O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é efetuado pelo método do imposto a pagar.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10.º do Código sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social estão isentas do
imposto. No entanto, o n.º 3 do referido artigo menciona que:
“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do
exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins
estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada
dos seguintes requisitos:
a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à
prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de
utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento
global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo
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impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos
impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do
1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das
atividades económicas por elas prosseguidas.”
Uma vez que os rendimentos da Associação de S. José se inserem maioritariamente nos
referidos na alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º do CIRC e os restantes rendimentos estão
abrangidos pela alínea b) do mesmo nº 3, está, de momento, isenta do imposto sobre o
rendimento.

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma
parte das disposições contratuais do instrumento e encontram-se mensurados de acordo
com os seguintes critérios:
Utentes e outros créditos a receber

As dívidas dos utentes e de outros créditos a receber estão mensuradas ao custo menos
eventuais perdas de imparidade acumuladas, de forma que as mesmas reflitam o seu
valor realizável líquido à data de relato e são reconhecidas pelo seu valor nominal dado
que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Fornecedores e outras dívidas a pagar

As dívidas a fornecedores e outras dívidas a pagar encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Financiamentos obtidos

Os empréstimos, quando existentes, são reconhecidos pelo valor nominal recebido.
Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são reconhecidos
na demonstração dos resultados por naturezas de acordo com o regime de acréscimo
(periodização económica), sendo capitalizados quando estão diretamente relacionados
com os ativos em curso.
Os empréstimos são apresentados no balanço como passivos correntes, a não ser que a
ASJ tenha o direito incondicional para diferir o passivo por mais de 12 meses após a data
de relato, caso em que são apresentados no passivo não corrente do balanço.
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O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos
contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.
Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores
em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.
Fundos patrimoniais e passivo

Os passivos financeiros e os fundos patrimoniais são classificados de acordo com a
substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos depois de deduzidos os passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:


Fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou terceiros;



Fundos acumulados e outros excedentes:



Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal
aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outros ativos correntes”, “Outros passivos correntes” e “Diferimentos” do balanço.

Benefícios dos empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídios de turno, complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer
outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela direção.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos
no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.
De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e 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
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encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o
anteriormente referido.

b) Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade
das operações a partir dos registos contabilísticos da ASJ.

c) Principais fontes de incerteza das estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos
e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e
nas ações que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação disponível. Alterações nos factos e circunstâncias podem conduzir à revisão das
estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas.
As estimativas e pressupostos significativos formulados pela direção na preparação destas demonstrações financeiras incluem, nomeadamente, os pressupostos utilizados no
tratamento dos seguintes assuntos:
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis: A vida útil de um ativo é o período durante o qual uma entidade espera que um ativo esteja disponível para seu uso e
deve ser revista pelo menos no final de cada exercício económico. A determinação das
vidas úteis dos ativos, do método de depreciação/amortização a aplicar e das perdas
estimadas decorrentes da substituição de equipamentos antes do fim da sua vida útil, por
motivos de obsolescência tecnológica, é essencial para determinar o montante das amortizações/depreciações a reconhecer na demonstração dos resultados de cada período;
- Provisões: A direção analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de
eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para liquidação das obrigações poderá conduzir a ajustamentos, quer por variação
dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente
divulgadas como passivos contingentes;
- Imparidade de contas a receber: O risco de crédito dos saldos de contas a receber é
avaliado a cada data de reporte. As contas a receber são ajustadas pela avaliação efetuada dos riscos estimados de cobrança existentes à data do balanço, os quais poderão
divergir do risco efetivo a incorrer.
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3.2 – Alterações de estimativas contabilísticas

No período de 2020 não se efetuaram alterações das estimativas contabilísticas.

3.3 – Correção de erros de períodos anteriores

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020, não foram identificados erros materiais relativos a períodos anteriores.

4 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Bens do património histórico e cultural

Não existem ativos desta natureza.
Outros ativos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as adições, as alienações e os abates,
as depreciações e outras alterações, estão desenvolvidas no seguinte quadro:
Outros ativos fixos tangíveis
Descrição

Euro

Saldo inicial

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

Adições

Alienações

Ajustamentos
Transferências
e abates

4,99

Saldo final
4,99

2 296 025,48

2 296 025,48

Equipamento básico

22 914,01

Equipamento de transporte

40 663,56

40 663,56

0,00

0,00

Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo

27 728,93

Equipamentos biológicos

1 792,75

0,00

4 010,63

0,00

0,00
22 549,94

360,21

Equipamento de transporte

40 663,56

Ferramentas e utensílios

745 088,89
817,73

22 092,42
40 663,56

0,00
27 543,94

Equipamentos biológicos

0,00

Outros ativos fixos tangíveis

0,00
801 642,15
1 585 694,82

2 386 459,79
0,00

Equipamento básico

Quantia escriturada líquida

26 328,78
0,00

3 133,45

34 204,18

Depreciações

3 192,90

0,00

710 884,71

Equipamento administrativo

23 436,98

0,00
2 387 336,97

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

817,73

0,00

Outros ativos fixos tangíveis
Quantia escriturada bruta

1 340,70

0,00
484,02

3 192,90

24 835,06
0,00
0,00

35 048,41

0,00

4 010,63

0,00

832 679,93
1 553 779,86

Durante o ano de 2020 foram abatidos bens inoperacionais e obsoletos, das rubricas de
“equipamento básico” e “equipamento administrativo”, adquiridos em 2009, na condição
de totalmente depreciados. As adições de equipamento administrativo incluem o valor de
560 euros relativo a um donativo.
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5 – ATIVOS INTANGÍVEIS

No ano de 2020 não houve qualquer alteração a estes ativos.

6 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Não existiram situações desta natureza.

7 – INVENTÁRIOS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de
aquisição que inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO
como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o intermitente.
Em 31 de dezembro dos anos de 2020 e 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:
Inventários

Euro

2020
Movimentos

Existências iniciais

Mercadorias
vendidas

2019
Matérias
consumidas

0,00

Mercadorias
vendidas

829,72

Matérias
consumidas

0,00

307,45

Compras

13 881,19

16 367,38

Regularização de existências

24 715,23

22 867,04

Existências finais

0,00

2 249,94

0,00

829,72

Custos no exercício

0,00

37 176,20

0,00

38 712,15

8 – RENDIMENTOS E RÉDITOS

A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante os períodos de
2020 e 2019 é apresentada no seguinte quadro:
Réditos e outros rendimentos

Euro

Variação
face aos
Réditos
Proporção
Réditos
Proporção
réditos
reconhecidos face ao total reconhecidos face ao total reconhecidos
no período
dos réditos
no período
dos réditos
no ano
2020

Rubricas

Prestação de serviços

2019

77.338,26

13,83%

109.930,67

19,80%

-29,65%

77.338,26

13,83%

109.930,67

19,80%

-29,65%

478.255,49

85,49%

441.160,85

79,44%

8,41%

445.068,66

79,56%

424.816,73

76,50%

4,77%

Subsídios do ISS, IP relativo ao lay-off simplificado

14.711,27

2,63%

Subsídio do ME - Programa FEDER

18.475,56

3,30%

16.344,12

2,94%

13,04%

2.880,00

0,51%

2.880,00

0,52%

0,00%

2.880,00

0,51%

2.880,00

0,52%

0,00%

924,39

0,17%

1.373,61

0,25%

-32,70%

924,39

0,17%

1.373,61

0,25%

-32,70%

Mensalidades
Subsídios, doações e legados à exploração
Acordos de cooperação com o ISS, IP

Outros rendimentos
Rendas em ativos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros de depósitos e de investimentos financeiros
Total dos réditos e outros rendimentos
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9 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

Não existem situações desta natureza.

10 – SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

A Associação de S. José não recebeu, em 2020, qualquer subsídio das entidades públicas, reconhecidos nos fundos patrimoniais.

11 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
11.1 – Utentes, créditos a receber, fornecedores e outros ativos e passivos correntes

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as rubricas “Créditos a receber”, “Outros ativos
correntes”, “Fornecedores” e “Outros passivos correntes”, apresentavam a seguinte decomposição:
Ativos e passivos financeiros

Euro

2020

2019

Variação

Ativos
Créditos a receber - Utentes

1 113,60

851,20

30,83%

Total do Ativo

1 113,60

851,20

30,83%

Fornecedores

6 994,84

3 023,90

131,32%

Outros passivos correntes

4 262,54
11 257,38

3 023,90

272,28%

-10 143,78

-2 172,70

366,87%

Passivos

Total do Passivo
Total líquido

11.2 – Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as rubricas “Caixa” e “Depósitos bancários”
apresentavam o seguinte desenvolvimento:
Caixa e depósitos bancários
Descrição
Caixa

Euro

2020

2019

%

713,85

1 285,11

-44,45%

Depósitos à ordem

211 220,80

30 924,15

583,03%

Depósitos a prazo

800 000,00

963 000,00

-16,93%

1 011 934,65

995 209,26

1,68%

Total
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12 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os gastos incorridos com Fornecimentos e serviços externos, nos períodos de 2020 e de
2019, foram os seguintes:

Os gastos com serviços especializados aumentaram 7.216.82 euros (26,5%) essencialmente devido a obras de conservação e reparação das instalações e gastos com serviços
jurídicos devido ao processo judicial movido por um ex-trabalhador, processo esse que foi
concluído sem mais encargos. Também os gastos com serviços diversos tiveram um aumento de 2.312,60 euros (13,8%) devido às custas pagas à diocese para obtenção da
autorização para a venda/permuta dos edifícios da rua de Santa Margarida.

13 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

O número médio de trabalhadores durante o ano de 2020 foi de 28. O número de membros da Direção foi de 7. Não existem compromissos em matéria de pensões. Não há
adiantamentos nem créditos concedidos, nem compromissos assumidos em nome dos
membros da Direção e os mesmos não recebem remunerações.
Os Gastos com o pessoal, incorridos nos períodos de 2020 e 2019 foram os seguintes:
Benefícios dos empregados
Descrição

Euro

2020

2019

%

Remunerações dos órgãos sociais
Encargos sobre remunerações dos órgãos sociais
Outros gastos
Remunerações do pessoal

353 928,23

370 966,06

-4,59%

Indemnizações

31 345,36

Encargos sobre remunerações do pessoal

71 144,88

78 288,29

-9,12%

3 636,09

3 992,13

-8,92%

1 676,65

539,00

211,07%

461 731,21

453 785,48

1,75%

Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais
Outros gastos
Total

Os gastos com o pessoal foram influenciados positivamente devido à situação de pan66
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demia que obrigou ao encerramento temporário da ASJ, com alguns trabalhadores em
situação de lay-off simplificado, o que levou à isenção do pagamento das contribuições
para a segurança social. Em contrapartida, a decisão de encerramento da atividade do
CATL, por não haver condições económicas para a sua continuidade, influenciou negativamente os gastos com o pessoal devido à obrigatoriedade do pagamento de compensações por despedimento a dois trabalhadores.

14 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A direção informa que a ASJ não apresenta dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira
em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. Nos termos
do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a direção informa que a situação da ASJ perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

15 – OUTRAS DIVULGAÇÕES
15.01 – Investimentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Investimentos financeiros” apresentava o seguinte desenvolvimento:
Investimentos financeiros
Descrição
Outros investimentos financeiros
Obrigações e títulos de participação

Euro

2020
87 393,78

90 359,46

86 600,00

89 747,88

793,78

611,58

87 393,78

90 359,46

Fundo de Compensação do Trabalho
Total

2019

15.02 – Clientes e utentes

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Clientes e utentes” desenvolvia-se da
seguinte forma:
Clientes e utentes

Euro

Descrição
Clientes e utentes c/c

2020

2019

1 113,60

50,00

1 113,60

50,00

1 113,60

851,20

Perdas por imparidade do período

0,00

0,00

Total:

0,00

0,00

1 113,60

851,20

Utentes
Total:

Total de clientes e utentes
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15.03 – Outras contas a receber

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Outras contas a receber” apresentava
a seguinte decomposição:
Outras contas a receber

Euro

Descrição

2020

2019

Adiantamentos ao pessoal

483,71

Outros devedores

554,00

584,00

1 037,71

584,00

Total

15.04 – Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Diferimentos” apresentava o seguinte
desenvolvimento:
Diferimentos

Euro

Descrição

2020

Gastos a reconhecer
Outras despesas com gastos diferidos
Seguros

2 410,69

1 626,95

2 410,69

1 626,95

2 410,69

1 626,95

0,00

0,00

2 410,69

1 626,95

Rendimentos a reconhecer
Total

2019

15.05 – Fundos patrimoniais

Em 2020, nos Fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:
Fundos patrimoniais

Euro

Descrição
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do período
Total

Saldo em
01-jan-2020

Aumentos

Diminuições

Saldo em
31-dez-2020

135 861,73

135 861,73

71 424,17

71 424,17

2 414 686,97

-22 013,60

2 392 673,37

-22 013,60

-23 165,31

-23 165,31

-45 178,91

2 576 793,96

2 599 959,27

0,00

15.06 – Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Fornecedores” apresentava os seguin68
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tes saldos:
Fornecedores

Euro

Descrição

2020

Fornecedores c/c

2019

6 994,84

3 023,90

6 994,84

3 023,90

Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores faturas em receção e conferência
Total

15.07 – Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Estado e outros entes públicos” estava
dividida da seguinte forma:
Estado e outros entes públicos

Euro

Descrição

2020

Ativo

2019
383,99

472,79

Imposto s/ Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)

90,10

Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)

383,99

382,69

12 209,53

11 557,95

Imposto s/ Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)

3 041,50

2 846,75

Segurança Social

9 128,56

8 697,25

39,47

13,95

Passivo

Outros impostos e taxas

15.08 – Outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Outras contas a pagar” desenvolvia-se
da seguinte forma:
Outras contas a pagar

Euro

2020

2019

Descrição
Não corrente

Pessoal
Outras operações
Credores por acréscimo de gastos
Total

0,00

Corrente

333,92

Não corrente

0,00

Corrente

1 495,16

333,92

1 495,16

59 709,43

59 591,92

60 043,35

61 087,08
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15.09 – Subsídios à exploração

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Subsídios à exploração” registava os
seguintes valores:
Subsídios à exploração

Euro

2020
Designação das entidades

Valor dos
subsídios

Subsídios do Governo

Proporção
face ao total
dos subsídios

478 255,49

441 160,85

459 779,93

Instituto de Segurança Social, IP
Acordos de cooperação
Lay-off e medida excecional de apoio à família
Instituto de Gestão Financeira da Educação, IP
Total dos subsídios

8,41%

424 816,73

445 068,66

93,06%

14 711,27

3,08%

18 475,56

3,86%

Apoios do Governo

Variação
2019
face aos
Proporção
subsídios
Valor dos
face ao total recebidos no
subsídios
dos subsídios ano anterior

424 816,73

96,30%

4,77%

16 344,12

3,70%

13,04%

0,0

0,0

0,00%

478 255,49

441 160,85

8,41%

15.10 – Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Outros rendimentos e ganhos” estava
dividida da seguinte forma:
Outros rendimentos e ganhos

Euro

Descrição

2020

2019

Ganhos em inventários

1 313,32

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros

2 880,00

2 880,00

Outros rendimentos e ganhos

37 813,19

36 045,07

Total

42 006,51

38 925,07

Os outros rendimentos e ganhos são maioritariamente constituídos por donativos em espécie, no valor de 30.150,17 euros, e pelo valor do IRS consignado de 2019, no valor de
4.220,16 euros.

15.11 – Outros gastos e perdas

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Outros gastos e perdas” estava dividida da seguinte forma:
Outros gastos e perdas

Euro

Descrição
Impostos

2020

2019

1 157,50

Dívidas incobráveis
Outros gastos e perdas
Total
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1 134,58
1 129,71

42,36

3 647,92

1 199,86

5 912,21
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15.12 – Resultados financeiros

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Resultados financeiros” desdobrava-se
da seguinte forma:
Resultados financeiros
Descrição

Euro

2020

Juros e gastos similares suportados

2019
0,00

Juros suportados
Juros e rendimentos similares obtidos

267,43
267,43

924,39

1 373,61

Juros obtidos

924,39

1 373,61

Total

924,39

1 106,18

15.13 – Data de autorização para emissão das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram
aprovadas pela Direção e autorizadas para emissão em 31 de março de 2021.

71

RELATÓRIO E CONTAS

72

