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Figura 37 - Registo de algumas das atividades pontuais realizadas
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7. Pnorocolo RSI

o l)lano de Ação proposto parsr o ano de 2c)18 pelo Protocolo do Rendimenúo Social de

InserçãO (RSI) do Centro social de Errtre Ambos-osi-Rios está estruturado de forma a apresentar as

principrús atividades desenvolvidas junto dos agre,gados familiares integrados na do RSI' Neste

sentido, será efetuada uma apresentação e reflexão das atividades propostas no Plirno de Ação'

quanto ao seu grau de execução, efetuando uma avalliação quantitativa e qualitativa da sua execução

e imPat:to.

Area|lzaçáodestas atividades pÍomoveu melh.crias ao nível da socialização, de ztúoestima, da

aquisição de conhecimentos e da quebra do isolamento social e geográl.rco' E de realçar que o

trabalho em grupo contribuiu pala o fortaleoimento das competências pessoais e sociais'

melholando as relações interpessoais e intergrupais'

Meta
Realização de atendimentos em contexto de

de visitas domiciliárias;
do Processo indi'vidual Pata cada

iar;
diagnóstico social de cada

agregado familiar;
Estaúetecimento de uma relação de

estratégias para satisfação das necessidades

identificadas;
No ano de 2018 foram aconrpanhados 76

agregados familiares, abrangendo 132

beneficiários.

(Conlinua)

Trabalhar

individualmente com cada

be nefi ci ári o I familia,

valorizando as

cornpetências Pessoals e

familiares e caPacitando

cada elemento PaÍa o

desempeúo dos seus

PaPéis

Promover em todos osl

agregaclos beneficiários

de RSI comPetências qle

crie:m condições

favoráveis à sua

autonomização e

valorização Pessoal

nllo

Cerrtro Social de Entre Arnbos-os-Rios
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Objetivo lVteta CumPrimentro
Articulação coín orutras entidades para

satisfação das nec,essidades iclentificadas;

Realização de uma intervenç2Ío regular no

domicílio dos agregados em

acompanhamento;
Capacilaçáo de todos os agrelgados

beÀeficiários de R.SI, Promoção de

competências facilitadoras da

autonomizaç ào evalonzação pessoal ;

' Estabelecimento de uma relação de

proximidade e de confiança junto dos

agregados familia'res ;

' No ano de 2018 tealizaram-se 1540

atendimentos e 943 visitas domiciliárias;
' No ano de 2018, atipologia 'íos 

agregados

familiares acomPanhados, foi:

r Participação das l"écnicas do Protocolo de IÌSI
nas rzuniões mensais do ì'lúcleo Local de

Inserção para análise e aprovação dos

contratos de inserção celebrados com os

agregados;
t Realização de atendimentosi em contexto de

gabinete paÍa a negociaç2io, celebração e

assinatura dos contratos de inserção;

/ Acompanhamentlo da implementação das

ações contratuallizadas nos contratos de

inserção;
,/ F)nvolvimento dos iagÍegados no

cumprimento <las ações definidas no contrato

de inserção;
./ Fi.ealização de encontros de trabalhos conn os

parceiros do ì,Iúcleo Local de Inserção para

ãvaliação de estratégias pal'a a conctetizaçáo

dlas ações conltattaTizadas r;om os agregados

fâmiliares;
'/ Os contratos rle inserção celebrados com os

aLgregados familiares comtemplam ações

ajustadas às suas capacidades/necessidades;
./ Ìrlo ano de 2;018 foram celebrados 29

contratos de inserção com os agregados

Íamiliares, com duração m(idia de 12 meses'

Permitir urn

r:lacionamento

inlerpessoal mais

próximo, aumentando o

grau de confiança e

eficáçia no trabalho com

as famílias

Promover em todos os

agregados beneficiários cle

RSI cornPetências que

criem con,Cições favoráveris

à sua atLtonomizaçáo e

valoritzação Pessoan

Cel ebrar contratos <le

inst:rção com todos os

agrergados enquadrados

na m,:dida RSI, de acordo

com as suas necessidades

específicas

Todos os beneficiárior;

terem contrato de inserç;ão

com açrões ajustadasr às

SUAS

capacidades/necessidadles

-ì .,ì

Cenl:ro Social de Errtre l\mbos-os-Ricx;
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Objetivo

Acomparhar e avaliar os

contratos de inserção

celebrados com as

Íàmílias

Meta

Todos os be,neficiários

terem contrato de inserção

com ações ajtrstadas às

SUAS

capacidades/ necessidades

Cunrprimento
Forim celebradas ?6'7 ações, qì'Ie contemplaram

132 beneÍiciários, nas seguintes áreas: Segurança

Social, saúde, emprrego' educação, hab-itação e

t"trt.1ut sociais eiistentes nas IPSS's do

concelho;
Forum óessados/rr:novados 47 contratos de

insrerção;
' Os contratos de inserção cel'obrados com os

agrega.dos familiales permitirtrm- o 
. 
acesso a

,ãtui'ç,r, disponíveis na comuni'Cade' de forma a

colmalar as ner:essrdades iLdentificadas no

diagn(istico social.

' ArrlicuLlação com a parceira do Serviço-de Emprego

no encaminhamento e seleção de benefrciários para

as ofertas de emPrego existentes;
z Artictúação com aparcetrado Serviço-de Emprego

no enr;aminhamento e seleção de beneficiários para

as oÍ'ertas de açiies de formLação profïssional

existentes;
t Artiçt:/ração com a.parceira do Sr:rviço de Emprego

no encamiúamento 'l seleção der beneficiários para

as me:didas de emPrego existentr:s:

/ No u,ro de 2018 forilm integraclos no mercado de

trzúalLho 6 benefi'ci:írios através de ofertas de

ennprego;
./ No^anJde 2018 foram integraclos em medidas de

emprego:
)' 19 Benefïciários erm Contrato de

EmPrego Inserção*;
> 22 Beneficiários em Ações de Formação

Profissional.

A.rticulação com a Autarquia no encaminhamento

de agregados f,lmiliares para integração em

Siocjial (géneros alimentares, vestuário e

equi'pamento doméstico).

f,mprego:

.. Integrar

profi ssionalmente

beneficiários com

capacidade Para o

trabalho

Ilabitação:

- Pro:mover melhores

condiç ões habitacionais

dos agregados integrados

na rnedida de RSI

Integrar o nraior número

possível de beneficiários

ao nível laboral

Proporcic,nar melhores

condições habitacionais

aos beneficiários

Centro Social de Entre l\mbos-os-Rios
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Otrjietivo

Saúde:

- rOriar ntecanismos de

artioulação e

acomPaúamento dos

beneficiários com

problemas de saúde

Reforçar a autoestima dos

beneficilLrios ao nível da

aclotaçãc de uma Postura

e imagern cuidadas' bem

ccrmo val orização Pessoal

e social

Metta

Garantir o

acompaúamento a todos

os beneficiários

identificados com

necessidades ao nível da

saúde

Verificar alterações de

comportamento, Postura

pessoal e social nos

beneficiários em

acomPatúamento

I eumPrimento
Articulação com a parceira da saúde' de forma a

qarantir o acompanhamento a todos os

ãeneficiários identificados com necessidades a esse

nível;
Acompaúamento iários integraclos

,ru *"ãidu de RSI útidisciPlinar dos

ÈioUt"*u, Ligados ao da Unidade de

Cuidados na Comunidade de Ponte da Barca;

n""úça" de 26 atendimenl;os e 9 visitas

domiciliárias aos agregados famiLliares' com açrões

contratualizadas no âmbito da sairde;

Identificação e encaminharnento de 43

beneficiários para ações de formação no âmbit'o da

saúde.

"Oficina de Natal" - participaram 5 beneficiárias na

r ealizaçáo trab alhos manual s

Centro Social de Entre,Arnbos-os-Rios
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Relqtório de Ge$tão
&

Demonstroções nqnceirss

Gentro Socialde



no

de

Relatório de Gestão

da alínea b) do no. 2 do Art." 27o. dos estatutos, do cENTRO SOCIAL DE

AMBOS-OS-RIOS, com o número de pessoa coletiva 503255084, com sede social

da lgreja, união de fieguesias de Entre Ambos-Os-Rios, Ermida e Germil, concelho

da Barca, vem por este meio apresentar o Relatório e Contas do Ano findo ern 31 de

de 2018.

Centro Social de Entre Ambos'oç-Rios
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,qlvÁLtsn GLqBAIL

A. ativirlade do centro Social de Entre Ambos-os-Rios desenvolveu-se nas respostas soclals

de .,Apoio Domiciliário", "centro de Dia", "Lar de Idosos"' outras atividades/serviços' onde

srt inchtí o serviço de refeições aos alunos das escolas e o progfama "Rendimento social de

itrserçã,c"'

com um volume de negócios no ano de 2018 de 398 824,48 euros' com origem na sua

trctalidrrde na prestação de serviços, teve uma diminuição relativamente ao ano de 2017 de 8

ç135.53 euros (-2,19o/o),Ienóono a(ro de 2018, a resposta soci "Lar de idosos" atingido um

volumr: de faturaçã o de 293 2g5,85 euros, a resposta sOcial "Apoio Domiciliário'" um volume

<le faturação de 45 O1l,76euros e a resposta social "centro de Dia" rum volume de faturação

<le 47 002,85 euros.

ìlor sria vez as outras atividades/serviços, na qual está incluído o serviço de' refeições zt

extern,cs (alunos das escolas), teve um volurne de faturação no ano de 2018 dle 13 514'02

r3ufos.

Relati.vamente às cornparticipações e subsídios à' expl6ração, as mesÍnas foram de 285 684'4ll

euros relativamente ao ano de 2018i e de 288 854,56 euros respeitante ao ano anterior (2017)'

o protocolo do Rendimento socjal de Inserção, cellebrado com o Instituto cle segurança

social, envolveumontantes na ordlem dos 80 lg2,l4 euros, tendo no ano de2017 envolvido

um montante de 87 499,29 euros'

Para irlém do referido foram tamtrém levadas a efeito, com a partroipação dos funcionários'

órgãos sociais e colúoradores, várias atividades recreativas e culturais, conform,e se expressa

no relatório de ativiclades, com um resultado final muito positivo'

os quadros seguintes expressam, em termos globais, os vários envolvimentos 'oconómicos 
e

finanr:eiros ocorridos no ano de 2018, no ano anterior (2017) e as respetivas variações'

398 €r24.48

293 295.E5
45 6t.t l 16
47 002 85
13114A2

285 Íi84.49
80 192.14
13 514.02

Ano'101ìl
407 760 Cr1

298 6JIt,96
49 712,20
45 10:).o3
14 32lJ E2

288 854.56
87 43g.iì9
14 328.82

-8 935.t33
-5 320,'t I
-4 70O.,í4
í E99 82

_E .i 4.i]0
-3 170,08
-7 307.15

-814.80
11285.24

-2.1gVo
-1 78%
-9 46%
4,21%
-5 69%
-1.10%
-8.35%
-5.0S%

Ìb
Rúbrica

ios - 9er3l instituição
Votume de,^/egóclolt - Lârde idosos

Volume dê NêEócioli - Apoíoctomiciliáila
V'olune de Nègôciott - Cenfro dê dia

v'otume de ÍVegócios - Outrãs Êiil'idâdÉ's/ser'/iços

Cornparticipações/ Su csidios à exploraçião

RS - ComparticipsçôesJSubsÍ6ios
Oulres atividacles/Serüiços

11 28a 24es de Íor

Centro Social de lirrtre Ambros'os-Rios

100 0095
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D E M O IV S T RAÇ O E S F I IV AIV C EI RAS

6ìASTOS

os Gastos evidenciaram, na sua globalidade' um aumento em 2018 de 14 7'11'53 euros

(1,93o/o).Esta variação, é fortemente influenciada pelas rubricas de "Géneros alimentares

(+4,28tt/o), "Trabalhos especializarlos" (+17'31%o)' "Ferramentas' utensílios' material de

escritório e outros materiais,' (+2,lgoÁ),"Rendas, comunicações' limpeza e outros serviços"

(+|,72%)e,principalmente,pela.úbrica..outrosgastos',,comumaumentod|e18138.4E

euros, essencialmente devido aos gastos com ações de formação e restituiçãohegtúaização de

verbas ao IEFP relativas a períodos anteriores'

De ncrtar, uma dimiLnuição na rulorica "Gastos com pessoal" ('l'74oÁ)' POr llua vez' nas

restan|esúbricasdegastostambénrseverificaumaligeiradiminuição

oquirdroseguinteespelhaosgalstosocorridosnoanode2018enoano

respetivas variações'

d'e 2017 e as

65191,96
65 191,96

135 053.81
3? 033,66
36 086,17
44 352.97
2?581 01

474 399,31
20 103"57

11285,24
180,00

6 638,33
74 358,61
I 914,50

62 513,51

62 513,51

130 643,25
27 306,88

35 314.81
45 822.82

22198,74
482 801,07

1 965.09

90,00

1 875,09

7 4 613,22
10 754,09

4.28%
4,2896

3.38%
17,31%
2.18%
-3.21%

1.72%
-1,74%

923.040/b

100,009'
100.0096

360,6996
-0.34%

-17,119!0

8.38%
6 389ó

17,360Á

4 129ú

4 649d

5 709(

2,9094
60.98%
2.58%
1!5%
0 02%
1.1íff
9.56%

nsumidas

Géneros alimentarès

Forttecimentos e seMços externos

T
ç àL' escritóno e o MaÍeria's

Garitos com o Pessoal
Ou1Íos gastos

ltcçôês de fortnaçàct
()uotizações
()utros gesto.s

Oepreciações e amortização 1.15%
similares

Totais
Variação Ano 20 18 vs Ano 20'17

778 021,76 763 290,23 1,93%

14 731,53

Conro se pode verificar no quadrr) acima oS GaStoS com o Pessoal é a rubrica oom maior peso

nos gastos da assocração, eles representam 60,980/0 do total dos gastos' seguidra da úbrica de

FSE que representam 17,36í,/0 e da úbrica de cMVC que representa 8'38o/o' Por sua vez as

Depreciações e Amortizações do exercício tem um peso de9'560/o'

RE,IVDIME]VTOS

Os rendimentos ascenderam aos

0,3 t%) face ao ano anterior' Para

818 592,89 euros' uma diminuição de 2 :;08'47 euros (-

esta diminuição contribuíam de forma mais significativa as

Centro Social der E:ntre l\nlbos-os-Rios
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úbricasr de "Matriculas e mensalidades de utentes" com 7 920J3 euros' de "subsídios'

doaçõeri e legados à exploração", colÍl 70 477,23 etlfos e de "Donativos" com 2 685'64 euros'

De notzr. o rendimento com ações de formação que em 2018 se situou em 11 285")4 euros' no

ano anterior foi nulo.

O quaclro seguinte espelha os rendimentos obtidos no ano de 2018 e no Ano de 2017 e as

respeti'vas variações.

48'7o/o

S
I

Outr(ts rendimentos

ios P/ /nYeslimenÍo's

D(|lÌetivos
ot -TotaG-

V.titiao Ano 201tt vs Ano 2017 -2508'47

As nrbricas ,.vendas e Prestaçã' de serviçOS" e "Subsídios à exploração" são as que

repÍesientam no ano de 2018 o maior peso relativamente ao total dos rendimentos' 48'70Á e

44,7 o/o resPetivamente.

APRECIAÇÃO GLOBAL E RESULTADOS

No g;lobal, como se pode contatar no quadro seguinte, o volume de Neg(rcios mais os

subsidios à exploração da Assoc,iação, expresso em termos de valor conjunto das vendas'

Prestação de Serviços e Subsídios à exploração, sofreu uma diminuição de 19 472'76 euros'

pass<ru o mesmo de784113,86 etlros, no ano de2017 para764 701'10 euros' no ano de 2018'

| - | tr^- rar r

,u çrt,lgS e Si,liir lgt3doÈ

Subsídios, doaç

7 760,01 -2,19%

365 87ô,62

48.7zoli
44.700h

93.429r
Totais

Vsriação Ano 2018 vs Ano 20'17

-2,48h

10.17Vo 14.'18%

VAB - Valor acÍescentado bruto

por sua vez a Rendibilidade das 
.vendas (Resultado Líquido/ vendas + p. serviços) situou-se,

no F)resente ano em IO,lTyo.No ano anterior havia-se situado em 14'18%' Se consideramOS O

volrrme de negócios com a inclusão dos subsídios à exploraçáo arendibilidade é de 5'31% no

ano de 2018 e de 7 ,37oÁ no ano anterior (2017)'

Centro Social de Entre l\mbos-os-Rios
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é'--'T- ., : ^-- dôí+a \,,rlrìres Íìa ordem dos 77!ì 598'17 euros 11o ano

O Vaior: Acrescentado Bruto c' 'apresenta vrllores na or

de 201ti e de 825 665j9 euros no ario anterior ("ZC|I7)'

o Restútado Líquido no ano econornico de 201u foi der 40 57r,r3 eurols' No Ano de 2017 os

mesmos foram de 57 811,13 euros, experimentado assim rrma diminuiçiio de l7 240'00'.uros'

rerativirmente ao ano de z0r7.para este resultacro contrrib*iu fortemerfe o aumento do .EVC

eFsEeadiminuiçãodaMensalidaúesdeutentelslesubsídiosàexploraç;ão.

o qua,rro seguinte _ Demonstraçãc de resultadL.rs por Íünções - espelha as principais rÍrLbricas

de rerLdimento e garstos, bem corno o resultindo líqrrido, por resposrta social/ serviç. coÍ'l

imputação dos gastol; e rendimentos comuns à erssocia<;ão'

Ano de 2018

F0rmaçao
Outras

^trvÍd 
lliêN

TOTAIS

Rên{tlrn€ntors ê G69tos

Ii". , ,.o,no. PÍestados

uraiotoa ooa"O.t e legsdcs à Êrplorâçào

/S5 ,F. - CÈìtro LlislniÊi

Q JINÈ EúiES PúEIIE.

)u5 o das meícadoÍiâs vÈndicas e das nralérias consunrtdas

Gene.os AlifrenÊ(et
:orr ec|ìentos e SeNicos e|lenìos

lastos conì o PegsoSl

f,utros rendimentos

lü1púeçêo ëë sLbsichos ao tüe'!tmeilta

C'tuiÍos reildìnatllo'

0utfos gêstos

qÍNa L.ar RS

-r 983.15

.38ò1,2'l
-7t'327 Bi

I
80 1e2 141

,90 t9a r/ 
I

I

I

I

11 294 21

't1 285 24

'131i14 02

25 300 00

25 30A 00

-7 4a6 11

-7 t56 11

-2't0 al
-20 sô6 1t ,474 399.31

Ít3 891.79

?6N9,03
27 882.76

.20 103,57

-20 103.57

,t018í,t8 ,t23941,24

í4 t/t6'62 4 654,78 !4 06t,6t

ãcao
-ti,6 464 5

í0 t8l,4t

.74 358.6
-3 347 87

49 485,63Ga itDs
í0 798,75 í08,ô{ ?8 397,08

10 í8{,1t

-8 914,5(
1 476 42 -2 004

40 571,1OutÍos e gâsloç slínll3íES
I 322,3: í 896,2t 22 963,8€

r
I322,33 -l 996,26 22 963,88

10 181,18 10 5[7,

Resunz(b ìiquido tto Pedoú

Desta análise pode conclui-se q*e a resposta social "Apoio domir;il[iário" coÍn um rresultado

pos'Ltivo de 9 322,,.j3euros' o ,,Lar,,,esta a qltr: mais co,ntribuiu, co'm um resultado pc,sitivo de

22 g63,SSeuros, as "outras Atividades/serviços", colm um resuitarlo positivo de i0 lSlL'l8i

eur(rs e apenas o "centro do dia" com um resultado negativo' no montante de 1 896'26 euros'

A t\{ Á L | ;L.LIAll r{ C E I M

l;li".
Sui! iíll

Cusod
Gene

Forr ecl

Gastos

I nvestirnLerutos

os investimentos da Associação no aÍÌ0 de:2018 tiveram pouca expressao'

co:mparados com a ano anterior. Envolveu montantes na ordem dos 46 900'38 oü1'OS'

veznoanoanteriolosmesmosatingiramortontantet08TT5,05euros.

quando

Por su,aL

Cení,ro Sncial dit: Entre Ambos-os'Ftios
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46 900,38 8S 095.05 -47,36% 100,0096

Aclivos T

lnvesliment

aclivos
der Caixa e

Funrtos Patrimoniais
Resunado

Pat;sivo não corrênte
de Financianlento Obtidos

Passivo corrente
cie Financiamentos obtidos

cle Outros

- 19 680'00

Totais
Variação Ano 2018 ''s Ano 2017

banúrios
I

d

-1 0

-56,88!6

Balanço

oPassivodaAssociaçãosituou-Se'norespetivoano

No anc, de 20 I 7 represent ava 2l 
'24o/o 

'

O Quadro seguinte, expressa o balanço agregado da instituição e respetivas variações'

A
gíveis e intangíveis)

dos qoais: de Tenerns e edificios

de Investimentos fi nanceiÍos

-61 874,67

de 2018, em32,83oÁ do total do ativo'

68'
ô8,29%
78,01%

0,15%
31,56!f

18.26%
1

37,041í
37.040h

62,96!l
7,17%

79%

€- \J-il

do Pas

frtndos

O ativo corrente' no

ano de 2017,de225

edo

montante det 732 261,34 euros' apresenta um aumento' relativamente ao

2g3.45euros (+44 ,44%o)e tem a sua expressão no quadro seguinte:

| 6t5 297,90
1 612 137

1 764 702,01

3 160.37

219 693,71

287 274,1

1 588 239,57
'l 584 679,30
I 810 155,12

732 26t,34

423712"95

717,87

Íeceber/Clientes ê Ulentes

Estado e outÍos entes Públicos

Dilerimentos
OU

' rêceberdo SPE

ceO scontasareceber
C€rixa de rlePósitos bancários

de Caixa

964,87
20 042.04

3 456,96
4 006,85

395 242,23
394 E72,EE

369,35
308 548,39

897.54
107 650"85

1 024,53
19 372.16
7179,06
3 992,8ô

í88 125,í0
1E7 755,66

369,44
?87 214,18

14 016,73
273 257,45

-5.82'%
3.4696

-51,8:i%
0,35r}6

1 | 0,í 09b

110,31%
-0,02%
7,41%

-93,6tJ%
-60,6ti%

0,130Á
2.74%
0,47%
0,55%
53,9891
53,9396
0,05%
42,14!/.
0,12%
14,70%

de ósitos â orderÌ?

de
200

T 732761,31

Variação Ano 2018 vs Ano 2017 225 293,45
õ6íãe 44,44s

100,00% 27.31%

Co:mo se pode verificar no qua<lro acima a rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" passou

de287 274,18euros (Ano 2017),para 308 548,39 no ano de 2018' experimentado assim um

aurnento de 21 2j4,21euros. No entanto a grande variação no ativo crlffente deve-se'

Gentno Social de Entre Ambos'os-Rios
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CSEARIOS F"ffiffilc;tLtÁRto|-ESTRUTUMRES|DEt'|c|ALPAM|DlcSoS

RELA DE AÍlvloADES E coNl-/\s pe cEnlÍit'tclA il01l8

coffentes", onde se inclui os subsídios/apoios a

receber do SPE, que passou de 187 755.66euros em 2017'para394 872'88 euros no ano de

201g. essenciarmente por força do projeto de ações de formação.

Quantc, ao passivo corrente, no ano de 2018 apresentam um montante de 479 69'6'80 euros e

tem origem nas seguintes úbricas:

Fornercedores

Estado e outros entes Públicos

Finartciamentos obtidos (cP)

DiÍeriimentos
Outrrrs Passivos correntes

d

Resultado

d
s

de

24 685,43
20 605,92
54 632,51

302624,70
77119,24
ie O0

249228,91

079'93

14 562.10

5,15%

I UEI'

Variação Ano 201tì vs Ano 2017

De referir que as dívidas ao Estado dizernrespeito à segurança social e retenções de IRS

relati.ras ao processamento de salários de dezembro de 2018' cuja liquidação se verifica em

janeiro do ano seguinte'

Osfirndospatnmoniaistiveramlrmavariação'relativamenteaoanoanterior(2017)de14

562,10euros (0,94%). os mesmos atingiram no ano de 2018 um total de 1 558 642,03 euros,

conforme expressa o quadro seguinte:

Fundos
R€,sultados transitados

Excsdentes de revalorizâções

Outras variações nos Íundos circulantes

't2,83%

19.56%
0,64%

64,37%

Totais
Variação Ano 2018 vs Ano 2017

A nibrica de "Resultados Transitados", teve um aumento de 57 811'13 eul'os' pOr via da

transferência dos resultados líquidos do exercíci o de 2017 ' Por sua vez a rubrrica de "Outras

variações dos fundos patrimoniais" apresenta uma diminuição' relativamente alo ano de 2017 '

de26009,03eurosporforçadatransferênciapararendimentodaparterespeitanteao

exercício de 2018 dos subsídios ao investimento'

I ntlicador es E c o n ómic o - F i nalTceir o s

o cluadro seguinte mostra alguns dos rácios mais importantes retirados da análise:

7 811.1

304 81 1 .'l 6

1 003 259.74

Centro Social de Entre Ambos-os-Rios

44



- 

----- 
:^oôrôr,c,MrcrLÁRToEESTRUTURARESIDENCIALPARAIDT)sos

csEARlos RA2O18 PG3'cENTRo DE DlA', sERVIço DE APolo DoMlclLlARlo E ES

RELATORIO DE ATIVIDADES E CON'IIAS DE GERÊNCIA 2018

0.67
033
205
049
153

0.02

0"03

0.10

773 598 17

123 8M.24
398 824 48

31To

18

45

40 571 13

073
021
267',

03ï
2.20

0.03
0.04

0.14

825 6ti5.19

143 1Ï8.44
407 7{ì0.01

357o

l',1

27

57 811 13

Autonomia Financetra

EndiúdamenÌo
Solvabilidade

Debt

Liquidez Geral

Rendibilidade do' Activo

Rentlibilidade do Capital Próprio

Rendibilidade L'íquida

VAB (vator acrescentado bruto)

EBITDA 
.

EBITDA em P e de negócios

Frazo médio recebimentos (no dias)

Prazo médio Pagamentos (no' dias)

Resultados liquidos do exercício

o ano económico de 2018 apresenta um resultado liquido positivo de 40 57!'13 euros' Para

este resultado contribuiu o bom desempenho de todas as respostas sociais' sendo a resposta

^.: -l ^ ^^ooirra.l

.ffil""r"uoror,, a que mais contribuiu para o efeito. Para que tivesse sido possível

atinlgir estes resurtados, apesar de inferiores ao ano anterior (201i),foi necessárrio uma gestão

muito rigorosa, atenta e uma forte dedicação dos seus órgãos sociais' uma grande dedicação

de r:odos os funcionários e colarboradores' IJma nota muito positiva para a colaboração da

maioria dos associados bem como de toda a população da freguesia de Entre Ambos-os-Rios'

PROPOSTA DE APLICAçÃO ON RESULTADOS

É 
'roposto 

pela Direção do Cerrtro Social de Entre Ambos Os Rios que o Re;sultado Líquido

do exercício de 2018 no montante de 40 571,13 euros' seja transferido' na sua' totalidade' para

Resultados Transitados'

Entre Ambos Os Rios, 02 demarço de 2019

A Direção,

O Tesouretro' O Secretário,

O Presidente'

Centro Social de Entre Ambos-os'Rios
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Demonstrações Financeiras

do período findo em 31 de dezeqbro de 2018



CSEARIOS

RELAT

Balanço

PG3cEN-tRoDED|A,SERV|ÇoDEAPo|oDoM|c;IL|ÁRloEEsiTRUíURARES|DrEÌ'IC|ALPARA|DoSoS

DE ATIvIDADES E coNl As oe cenlÍlttclA i1018

Unidade Monel

Inocêncio tobo Araújo fonso fl.eitor Pereira

O Secretário,

E$ 31 DE DEZÉ

1 5S9 017,52
638,8í

17640ffi,24

13120,01

1 578 119,28
38 638,8t

1 771 516,31

Ativos intangleis
lnvestimentos financetros

lnventáriosor
ì1 ntes Públicos

Diferimentos

ndos oniais
Fundos

oniais

dos qu€isi s

Resultado Líquitlo do Períotlo

L DOS tuNtlos PATRIMOt{hls

Pas corrente
Fomecedores

ão e outros Entes Públicos

Financiamentos obtidos

TOTAL DO PASSIVO

19 372,16
7179,06
3 992,86

188'í25,10

s64,87
2A042,04

3 456,96

395242.23

200 000,00
247 000,03

10 000,00
1 029 268,77

979 717,25

200 000,00
304 811,16

10 000.00
1 003 259,74

953 708,22

1 518 07
57 811,1340 571,13

14 346,36
19 726,15
53 878,21
85 885,71

24 685,43
20 605,S2
54 632,51

302 624,70

O contrlbilista ce4ifi cado

Gentlro Social de Entre Ambos-os'Rios
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CSEARIOS

RELA

8PG3cEN.']iRoDED|A,SERV|çoDEAPo|oDoM|clL|ÁR|oEESTRUTURARES|DEt\|c|ALPARAID|f,SoS

DE A]-IVIDADES E CONI'I\S DE GERÍ:NCIA tl01l8

I)emonstração dos Resultados por Naturezas

407 760,01

376 353,85
-62 513,51

-130 643,25
-482 801,07

36 987,50
-1 S65,09

398 824,48
365 87ô,62
-65'191,S6

-135 053,81
-474 399,31

53 891,7S
-20 103,57

20
21

I
22
23
24
25

Fomecimentos e serviços extemos

Gastcrs com o Pessoal
Oúros rendimentos
Oúros gastos

astos/reversões de depreciação e de amo ção

lmprrsto sobre o rendimento do Pe

fiado úquitlo tÍo

-74 358,61

57 811,13

O Presidente, O Vice-Presidente,

O Secretário'

Tiago Manuel lnbo

Ã1" /l-

O'Iesoureiro,

Pereira Pedro Antd,tio C' Afooto

João I'edrd T. Graçoeiro

Centro Social de Entre Ambos'os-Rios

4ó



6

=F

Ë; Íi Ëi
ct l= Èi
Ëí .:l E:
F. GI

O!

ffi
cq
r-
C!ul
c)
+

crl
cl
<t
F.
(ìl
Íf.l

r-
o\
O.+
l'-(\
ôt

çr!a
o
F*
rÍ"t

mol
o)Ì*o
q
(l

'ô

oË
üí
lã

o
ütÈ

Í)
oq
F--
c{
rJ)
(Y)
ífìÌr

F"
ctJ
ci
rf,
r+
('{
(!

Í!

Or.
o
r+Ì-
(!
(\l

f')

@
Í!
IIì

cf)
o).
OJ

t+
lí)

Õc)
"t =t ot'

i9 sz Ïil!{ s, ri--

uì !t (1)
iD (t tit
lÍ s=

(c|
c\j
(\.l
gr
o)
côÌ-

(c)
IN
|5J
rlfr

co
[\.

)

T

(f)

@
|...
u)

(.)
-.
eo

rí)

rÍlo

Ë
E Ë.ËEË

o
cq
Ì\
C\,1
lÍì
(Íì
o

Ël
$l

F.-q
O
rqt

F-.(\(\

F-
cp
(D
(\I
g,
(\I
C,

O
Ç)-.
(f

F
r=

oA rRt
íD L}r

5..Ëtfo)i
UGt
x7
1!E

o
o
o
o

c1q
Ooo
!+(\

R lil
Ìí ,iii;i rr)

i[ jl

t\
r!
r-
o
(o
í!)

€
C\I(\
oìgì
tr
F

ítì
ry(\
o)
6f
í:oÌ\

aoE
=

r=q

rf
oÉ
e{

íD
,a_

oo
o
N

oz
U1
o
4
(/f)
IIJ
rQ

tt1

ô
o
r{
rJ

É
.T,

z
G
=tt
C

rD
!F
iâ
22

!fícl

I
I
I
Icl(=lfilHl

FcrF'ç!, 
1sEii IoqËEEI

Ër!l
ocilFÍìIo:.
.q1i

=!-(oti
rrl

,?i:
!Ìi

8-l

ú
a

U
c;'E
.o
U
E

ú
t)
6
:!:
E

'r
\õ
o

v)

o
.9
É.

Ia
o
I
o
o
-o
E

c)

L!l
GI
tl
G''i'
c)

U)
ot-

(l)
()

-ì\,,-ì\-
Ìl
:íi-

'ì\
*:,1

'-ììl-\if
*nl

-Jl\ì

O

o
F.

O

o

o

o
o

ts

'ò!õ
F

A)

l.r

a

0

(â
()
ÌO(}
l.r
0)

q)

ìc!
C,/"

Li
Qt

-\

@

o
ôl
s(J
z(lrl
É.
Lrl
o
uJ
o
Ot
<:
F.
zi
CI
c)
ul
U'
ul
c)
<(
c)
:i
l--.Í
LU(l
o
i7
'(f,l-,(
.J
IJJ

a
o

2
ú.

J

z
ul

6
U

É.

F
ú.-a
uJ
UI

e
J

=o
Ã
(!
4
til

aì:.

lÉIUJ
lo
t=
lH
l;
l2IH
lnlõ
Ilólãt<lü
It2
IFtÍtõIO



ç)

F-

IJ

CL

mo
5u
.E
.E
ü
o

uË
6p

'tr
\õ

oa

o
.9
É.

I
o
o
I
o
o
-o
E

0)

LrJ

o!t
(E
'õ
oa
o

o
(J

o
L

o
F
-J

o
o

I
O

o

.g

Ëe ËË=Ë
lÀ i=

GI
À

(.)

-lt\.=
rf,
rf,
ul

m
O;
O

tct(\

f')
O

.E
(\j

cÍ)
I
It--ríl

aeo
oirt
.D

rf,
rÍ)

É
tr

(f)

r=

.cì
'<ÌIt)

c)

c!

cr)

Ol
O

e\j

cÍ)
I
1\
u)

*

C-,q.
c{rt
('o
CO
rô
\o

ooEEO
F ^E=:oo5(l)dJsô.
ÉE

ffÌ

of
t--
r.e)

-
co
F.
iÍ)

íí)

co
È'*
rÍ:

(T)

;
Í!

tr)

+

a.)

-
lf)
o\t

Ë ËËË>=tE

F-
Ì--:
@
(cl(\
ct)
C\

c')
o-

ío
(N

(fl

oict
(c)
(\I

-t\
O)
rÍl
GI
(í)oo

oUl :18ALÌ
=. rE

õa.È
õ"o
oGt
>(UJEJ

q

o
o

Oo
cto
a

.nP

ËE
=.,l3FdF

fv:q
o
F.*
-t
frl

o.l
t-ul

(Y:

oÉ

r-.
u:

(c

co
to
(f}

gì
a'e

o.
oo
Ê(\

o
ct'oo
o
(\I

z
LÍì
[l

ITJ

tJl

o

(-'

('f,

o
=LLo

trì{t
o
ËE

Ìí.

o
r<:
uh
Ê:
çjl
at,l
ttl
cl

m
O(\
o

o
É
E
o
or<
!à
.t)
o
Et

(Í)

,E-
E

vËÕíào
(n'-

|IIç'n
@.5õ
GrínA
NoO.r1
iar c Ê LlJXúOÉ.õE'ee'E 

^õ H u
E tsF Ë o Êo .9Ê õ
o gU o u1 2o Ëg Ò z. =. -^st = H E.= Yõ oa 

='R, = 
õ õ

^ -1 ; O ?,

=,õË ts õ .Ho!ì=sÉ'ó,< g:: I -r ãt> gg 
= 5 d6 HË ú -.Ít +O J= uJ r.rJ +õ. ão ú, É' o

c)
clo
ã!
UJ
CL

c)

ü'ì

=;o
E
É,

CL
.J1

o
Ê

U1
o

r(

õ

O
1ì

o

<

È

oz
ur

õ
tU
É.

É.

l

À@
ì'í:o

N
?

=6=z
= 

rlll
áÉ.óuJ
9O
P Ltl

HA:
tz*oõ(J

?,axl!Ãoú<2o
3
-FõÀuJ
po
RO
ÈÉ..o
H]-
É
AJ!:uii É.



\6
oFooa

tt,
.9
É.

Io
o
Io
o
ll
E

o
c
u,l
ott
ÍE'õ
oa
o
c
oo

rË

o

o

6)F

o

d)

o
k

q)

çË:
\
<o

0)

@
!ì

(n
q)
ìo
C}
(4I

t+
L
..ì.
-çn

+J

(,
q)
*.
-la

ìG
qr"

h
(o

-
Èt
q)

^

o r.í +i(o tÍ) íDF-rtç
d)o)€rOCl)rç

F

ÈÈ

e

q
@

o
-

r-
oo

or

Ërôlrt úrRR
-T
rl<
c.Ì ôío) g)
rr
ooso

í.o

o,
C{ì
cÈ
r
Ì

|r)
l\_
a0
Étr

(f

.oo.oí? @- ío-
CDrCO(ì60
CQF@
FFTCDr I

F
I

(o
Ì-.
r
o
uìrt

oEo'Ë
q,
CL
oE
o
Et
Ê
E
Eq,

o
o)
o('
u,
o
(,)
oA
Ê

Ú)
c,
Úloê
E
[)E
atl
n)
c
ÍE
u,o
EI
ct
==aq,
É

.to
úto
cr
E

õ
o
c
ú)ç
Íl
(Jc
(oc
IE
{)Ìt

aÍ,o
tl
$.'ì
í)
E
o
o,
Eg

OE
-'8t ,È
€ã Ë5Ë br6q *'nEF
OEH E3Ë8 ã5 úta: O)

=Í!=tio(,o

tttoE
cl
.n
q)

ê.

8ËËi
$cèÉ,
Út.á)

9Ë eF9;*' Ítr oq)(ÉE
urES!
Ëfã
9õË

e.\
u,lô

.

Èlê
Ét

=UJ



CSEARIOS RA2O18 PG3 CENTRO DE DIA, S;E

RELATORIO DE A'ÏIVI E CONTAS DE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PE DO FIHDO EM 3I DE DEZEIIBRO DE 2OI8

O Presidente,

Unidade Ìvlonelária: Euros

Recebimentos de clientes e utenles
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Outros rece biíne ntoslpag amentosr
Fluxos de caixe das atividades operacionais (1)

Paga ntos rêspitantes a:

Átivos frxos tangÍveis

Ati intang/veis

Ã

I

13

13

39815,1,60
-18S 847,04
-474 399.31

415 277,65
-199 071,45
-482 801,07

-266 091.75 -26ô 594.87
3ô8 382.2 295181.20
102 290.48 28 586,33

-46 900,38
-33S,90

40 000,00

-39 543,53
-576.31

1S 680,00
40 000,00

-7 300.28 19 560,16

-64 801,49
-8 914,50

-68 832,51
-10 754.09

-73 715.99 -79 586,60

21274,21 -31 ,l I

287 274,18 3í8 714.29
308 548.33 287 274,18

Inocêncio Lobo Araúio Rosa'Afonso Reitor Pereira

O Tesoureiro,

.Íoão Pedro rF. Gracoeiro

Centro Social de Entre Ambos-os-Rios
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csEARtoS RA2o18 pG3 cENTRo DE DtA, $ERVtço DE APolo DoMlclLÁRlo E ESTRUTUM RESIDENCIAL P,ARA lDoSoS

RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2018

A.nexo ao período findo em 31 de dezembro de 21018

1. Identificação da Entidade

O Centro Social de Entre Ambos-os-Rios, pessoa coletiva no. 503 255 084, com sede social

no lugar da Igreja, União de Fr,eguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil, concelho

de Ponte da Barca, foi fundado em 22 de Janeiro de 1993, tendo sido rer;onhecido como

pessoa coletiva de utilidade pública e registado pela inscrição no. 25195, a flr;. 38 vo. do livro

no. 6 das associações de solidariedade social em 30 de Maio de 1995.

Trata-se de uma associação som fins lucrativos, desenvolvendo a sua atil'idade de Apoio

Social com e sem alojamento, CAE 88990.

Iniciou a sua atividade com a resposta social de "Apoio Domiciliário" e entre os anos de 1995

e 1997, foi construído o Centro de Dia da instituição. Em agosto de 2014 é inaugurado o novo

Lar, edificio destinado a Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Residência para

Idosos, tendo iniciado a prestação de serviços da resposta social de "Lar Idosos" em

novembro de 2013.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financreiras

Em 2018 as demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus

aspetos materiais, em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para

as Entidades do Setor Não Lurorativo (NCRF-ESNL) publicada pelo Aviso n." 6726-B12011

de 14 de março, replicada pelo aviso 825912075 de 29 de juJlho, nos tetmos do Regime

Contabilístico para as Entidades do Setor Não lucrativo que foi aprovado pelo Decreto-Lei n."

36-N20I1 de 9 de março, replicado pelo Decreto-Lei n." 9812015, de 2 de juúo. No Anexo

II do referido Deoreto, refere que é composto por:

o Bases para a Apresentaq:ão das Demonstrações Financeiras (BADF);

o Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n." 22012015, de24 de

julho;

. Código de Contas (CC) - Portaria n." 21812015, de23 de julho;

o NCRF-ESNL - Aviso n." 825912015, de 29 de julho; e

o Normas Interpretativas (NI).

o Derrogação das disposir;ões do SNC

Centro Social de Entre Ambos-os-Rios

53



CSEARTOS RA2O18 pc3 CENTRO DE DtA, SiERVIÇO DE APOIO DOMICILÁR|O E ESTRUTURA RESIDENCIAL P,\RA IDOSOS

RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2018

Não existirÍun, ÍÌo decorrer dlo período a que respeitam estas demonstrações financeiras,

quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição

prevista pelo SNC.

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas conl.abilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das

Demonstrações Financeiras forann as seguintes :

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo coÍÌ as Bases de Apresentação

das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Contiutuidade

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade corúinuará a operar

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

redtzir consideravelmente o rúvel das suas operações. Para as Entidades do Setor Não

Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito econórnico ou financeiro, mas sim

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

3.1.2, Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo oom a estrutura

concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os

quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os coffespondentes

rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas nas rubricas de "Devedores e

credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3. Gonsistência de aSrresentação

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

ocoffem alterações significatives na natureza qve, nesse caso, estão devidamente identificadas

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

para os utentes.
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3.1.4. Compensação

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

gastos e os rendimentos, estes nião devem ser compensados'

3.2. Políticas de lReconhecimento e Mensuração

3.2.1. A.tivos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis enoontram-se registados ao custo rle aquisição deduzido das

depreciações e das perdas por irnparidade acumuladas.

As depreciações são calculadasi quando o ativo estiver disponível para uso, pelo método da

linha reta (quotas constantes) ern conformidade com o período de vida útil estimado para cada

grupo de itens, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737181, de 29 de

Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Reguliamentar 2190 de:

12 de Janeiro para bens adquirirlos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no

Decreto Regulamentar 2512009 de 14 de Setembro para bens adquiridos apór; I de Janeiro de:

2010.

As taxas de depreciaçáo utllizzrdas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se:

encontra na tabela abaixo:

As mais ou menos-valias res;ultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabillístico na data de

alienaçãolabate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rúbricas "Outros

rendimentos e ganhos" ou "ouJros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos-

valias.

3.2.2. Ativos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisiçÍio deduzido das

depreciações acumuladas. Es1;es ativos só são reconhecidos se for posisível que deles

advenham beneficios económicos futuros para a entidade, sejam por ela oontroláveis e se

possa mensurÍÌr com fiabilidade o seu valor. São amortizáveis a partir do momento em que se

encontrem em uso pela aplicação do método da liúa reta (quotas constantes) eÍì

e..g-u-i.p.en -e_ .l?.É_s_iç.g

amento de transporte

Outros Ativos Íixos tan
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conformidade com o período de vida útil ostimado, o qual coffrssponde gelÌericamente a 3

zÌnos.

As taxas de amortização uïllizadas corresp<lndem aos períodos de vida útil estimada que se

encontra na tabela abaixo:

3.2.3. lnventários

Os "Inventár"ios" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor tealizâvel

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

custos estimados necessários perra concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que,

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

por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Osr

Inventários que não sejam genalmente intermutáveis deve ser atribuído cttstos individuaisr

através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontratn-se valorizados ao custo de proclução, que incluìi

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

3.2.4. Instrumentos Financeiros

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

das disposições contratuais do instrumento.

As quotas, rJonativos e outras ajudas similares procedentes de associados que se encontrarn

com saldo no final do período sempre que se teúam vencido e possam sler exigidas pela

entidade estão registados no ativo pela quantia realizâvel.

Clientes e outros créditos

Os "Clientes" e os "Outros créditos" encontram-se registadas pelo seu custo estandcl

deduzidas no Balanço das Perrlas por Imparidade, quando estas se encontretm reconhecidas,

para assim retratar o valor realizâvel líquido.

As "Perdas por Imparidade" slão registadas na sequência de eventos ocorrirlos que apontent

de forma objetiva e quantificável, através de infonnação recolhida, que o saldo em dívida nãcr

será recebido (total ou parcialmente). Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo

amas de C

edodÉ) Industrial
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Corrente, no entanto nas situaçiíes em que a sua maturidade é superior a doz'e meses da <lata

de Balanço, são exibidas como l\tivos não Correntes.

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

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

resultados do período.

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que

possam ser imediatamente mobjilizáveis sem risco significativo de flutuações <le valor.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo

seu valor nominal.

3.2.5. Fundos Patrimoniaris

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

Os"Fundos Patrimoniais" sáo compostos por:

o fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

. fundos acumulados e ouÍros excedentes;

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

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesimo.

3.2.6. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os"Empréstimo obtido,r" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos

custos com a concessão desse:s empréstimos. Os "Encargos financeiro,s" de "Empréstimos

obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" sãt)

capita\zados, sendo parte intergrante do custo do ativo. A capitalização derstes encargos só

inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolonlgam-se enquanto

estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo pzra o seu uso oìl

venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para

o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capítalização durante períodos extensos

em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentors que
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advenham dos empréstimos olbtidos antecipadamente relacionados com um investimento

específico são deduzidos aos en,oargos financeiros elegíveis para capitalrzaçáo.

Os "Encargos financeiros" ná(, relacionados com ativos são recoúecidos como gastos do

período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e iTastos similares

suportados".

Locações

A classificação das locações (financeiras ou operacionais) é feita de acordo oom a substância

e conteúdo dos contratos e não de acordo com a forma dos mesmos. Nas loca,ções financeiras,

o valor dos bens é registado no balanço como ativo, sendo a coÍrespondente rresponsabilidade

registada como passivo, na núrica de "Financiamentos obtidos". Os juros incluídos nos

pagamentos mínimos e a depreciaçãol amortizaçào do ativo são registados como gastos da

demonstração dos resultados por natureza do período a que respeittam.

3.2.7. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.o 1 do art.o 11 do Código do Imposto sobre o Rendimernto das Pessoas

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

"os rendimentos diretamente derivados do exercícío de atividades culturais, recreativas e

desportivas", o que se aplica á tnstituição.

3.2.8. Subsídios do Governo

Os subsídios do governo apenas são reconhecidos quando existam garantias <le que a entidade

cumprirá as condições estipuladas para a sua conÇessão e que os mesmos irão ser recebidos.

No caso dos subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos na nibrica "Subsídios

à exploração" do período a que se referem, independentemente da data do seu recebimento.

Já os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis clepreciáveis e ou

ativos intangíveis com vida útil finita são inicialmente reconhecidos no capital próprio na

úbrica "Outras variações no capital próprio", sendo subsequtentemente reconhecidos na

demonstração dos resultados numa base sistemâtica e racional nos períodos contabilísticos

considerados necessários pffa balanceá-los com os gastos (depreciações) com eles

relacionados. Os subsídios relacionados com ativos tangíveis não depreciáveis e ativos

intangíveis com vida útil infin.ita são mantidos no capital próprio, e o seu llratamento fiscal,

quando aplicável, decorre da alrlicação do disposto no artigo 22". do CIRC.

Cenllro Social de Entre, l\mbos-os-Riios
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3.2.9. Eventos Subsequentes

Os eventos ocorridos após a data de Balanço que proporcionem informação adicional sobre

condições que existiam à data rlo Balanço são refletidos nas Demonstrações Financeiras. Os

eventos após a data do Balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorÏam

após a data do Balanço, se materiais, são divulgados no Anexo.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas

contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconcilia.ção da quantia

escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o

seguinte quadro:

1 682 525.59
221464.1Q
165 970.10
26 248,12

Outros Alivos fixos tangiveis 15 032.05

Deprecia acumuladas
35 424.89 249 581"01

138 266.52 ì 6ã eïï.âs

.F_g_u_ip_3.Utp.-d-_e_..[?_]:l_s_FP[t-9_...........
150 306.06 1-ii"iíi.ni

3189.40 24 562

Outros Alivos fixos 9162.62 878.17 10 040,79

Quantia
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Descrição
:!;ahÍo Êr11

0'l-ian-;llllÍ [i
Aquisiçiies

Salda'ent
3f -dez-ll0l.8

Custo

Erjifícioti e outras construÇoes 1 764 702.r11 ri 81ri.!0 1771 :il6 3'l

Enuiparnento ?3sico ?21 1lr:, 10 Ê21 4.ii4.10

Eouins rnento de transDcrrte 1Ei5 !|f0 10 1ò5 Sr70.10

E0 uinarnento adn'ìini strÉtti"lo 13 'l r:,8.75 1 ü01.27 34 1ri8.tr2

Cutros i{ivos flr.os t3ÌloI,,'eis 15 tl::12 05 44tì.tï0 15 li7g.0:

TI 2 200 3:i5,01 46 900,38 2?41i1"15,39

eoÏeciacóes acu mulad as

E,iiÍÍcior; e outras construr:oes 24S 5E|1 01 35 :7i1.Í15 285 '1114.96

trlrrinnrnento:ásico 'l ri2 91 1 2:0 24 8i44.76 187 ti:16.04

F :ruicarïento de trans Dorte 1Í4 22Ì-2.lt7 3 tr16,01 158 1 38.08

Frrr rinarnento ednìinistrÍttivo 24 5tì2 :t4 24 ii62.34

Outros Ati'vos fixos tanQL,le'is 10 04tr i'g 3 66:1.90 13 704 (j9

Total 60Í 3f17,4f9 67 79t8.62 669 { í 6,11

Ounn tia Escriturada I 578 {í9,28

dos quais: Proprjiedades de In'vestimento

A quantia esicriturada no início e no fim dos períoclo:; de 20Il e dro 2018, forarn desenvolvidas

de acordo com o seguinte quadro:

Ilescffio
Saldo em

0l -ian-2017'
liquisir;õers

Transferênciil
s

Saldo ern
3í-dez-20{7

Terrenos Freo. Errtre Ant I os-Os-Ric,s 638 81 838.8

Prérlin Porto - Art 117 78 35 092.71 :t5 tf 92t.7

Prédio Entrê À.fìlB0s-Cs-Rios - Art 374 13 820.0ri| 13 920.00

Tota 638.811 48 912.71 49 551,52

Derscrição
Saldor em

0l -ian..20l tì
r\quisições

TransferêncÍa
s

Saldoent
3l{ez-2019

ïerrenos Freo Entre Àulbos-Os-Ri0s 638.91 638.8

Prerlin Portn - Art 117 78 311 092.i 1 35 0S2.71

Prédi0 Entrir Lmbos-Cs-Rios - Adt.it74 1:l 820.[:r0 13 820.00

Total 49 55í,5? 49 55í.5;l

6. Ativos Intangíveis

Outros Ati'vos Lntangíveis

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

escriturada no irrício e no fim dos períodos de |ZCt17 e de 2018, mostrancl,c as adições, os

abates e alienaçõ,es, as amortizar;ões e outras alteralçi5,es, foram desenvolvidas de acordo com o

seguinte quadro:
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Descrição
9"6[flA r]nì

Otr jan-il0Í ìl'
Aquisiçiiies

$6ldg êÍÌì
3í.t|ez-il,0l7

Custo
Ë'.;Ëi;i; ë ôeï eiiïóiuïriiË nló

- -"-ïs 
oiïtï oü

F-n gi g.nx s-. 
-d-9 ç.0-t1:ì p-!l !3 r1 l]t ... . .

Cutros ltli'ros intanEÍr'eis
.. _4 _Ei111,3/

18 7:15 54
.. { _!ii9_,_3_l

18 7:.35 4,4

TI 23 5lì1.91 t9 680,00 43 21,,1í,9í

Oeorec;iacões acumuladas
Pl oietosi de Des envolvimernto 6 55|) 39 6 :!ii9.Er9

Pr,lorantas de ContPutad,or 4 B:i:6.37 4 Ei:26.:t7

CLrtros r\tivos intan gíveis 18 7::15.54 18 7':15.S4

TI 23 Stil "91 6 55Í).99 30 íl;2í.90
antia Escniturada 13 1l.20,01

Dest :rÍção
lìaldo eÍn

0'l-lan-21]18
Aquisiçóes

Saldo em
3í -dez-21011]

?-[gie_clÍ]_q_d__e_.9_e_9-e_nYPl-v-i!11_ê_1:119.

Proorarnas de ConìPutador

1g rjtlct,(r0 Í I íi80.00

4 B!ì!1.:17 41]26.37

Outros Ativos intangtveis; 1B 7115.it4 18 735.54

TI 43 2rtí.!fí 43 :24Í.9í

Proietos de Des envolvirnrsnto A 6Eq QO 6 559.99 !.-s_..! !._s-,_s-Q

PÍ ograÌras de ContPuttrc,or [ + e:26.37

I ïB í:iË ií{
4 t326,37

C utros Ativos intangiveis
Total 30 l:21,90 6 559,9S 36 rE81.8g

Ouantia Escrituriada 6 560,02

7. Investirmentos financeiroli

Em 3l de dezembro de 2017 e rle 2018 a rubrica d<t "Investimentos financeiros" apresentava

os sezuintes valores:

Partes de C

Descrição
Saldo ent

0l -iern-20'li'
Aquisiç:ões

Saldo enn

31 -dez-201 7

FCT 2 5841:r5 57ti.31 3 160.37

Total 2 584"tDô 3160.37 3 í6t0,37

8. Inventários

Em 31 de dezernbro de 20I'7 e de 2018

valores:

a rubrica "Inventáricls" apresent.ava os segurntes

tle{crição
Saldo enn

O1-i*n-ã)tlÌ
Aquisiçfus

Salrlo ern
3ldez-20118

FCT 3 1 6rJ.3? 3S$. S0 3 56r1.27

Totai 3160.37' 399,9,0 3 5610,27
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Descrfi;ão
ln'uentârio em
0Í -jan-20í7

Cr)ÍÌlpra {ì
]nventárìio ern
31dez-,iZ0íI'

Comprls
lnventário em
31-dÉ:r-lil018

hlatérias-prinias. su lsidiarias e

de consutÌ10
s83.2-1 52 ;;5r,.81 1024.:3 65 13iÌ.3i| I t:i.1,I7

TI J,tJ 62 tis4,El { 024,53 65 13:1,30 gtt4.87

De referir que os'valores da rub.rica "Matéria,s-print.as, subsidíária's e de consltmo" são apenas

relativos a "lúatétias-Primas".

Em 2018 e 2017 o "Custo dal; Mercadorias Venididas e Matérias Consumidas" apuraclo e

reconhecido nos resultados foi o seguinte:

9. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2018 e 2017 arubnca"Clientes" encontra-se desagregada. da seguinte

forma:

Nos períodos de 201 8 e 2Ol7 niio se verificaram ""P,?,rdas por Imparidade".

i oe,scrção 20f8 ?.817

lientes e Utentes cic 2D 042,0.4 19 37it,16

Ciientes 6 042 gti 4 388 52

t./ÍêrÌfes t3 999 Oii 14 983.64

Toltal 20 042,04 lg 37:1,Í6

10. Estado e outros Entes Públicos

A rubrica de"Estado e outros lTntes Públicots" estárdtividida da seguinte forma.:

Descrição 0-30 dìas llí-ti0 dias 61,tiO dias > 90 dias Totel

Clienles e tJtentes q'c 13 21 1,54 5 380,1t 46F 40 980,7C 20 042 04

Total 13 21 5.54 5 380.40 465,40 980,7C 20 042,04

Descriçãrr 20r8 zafi
Ativo
nrco:!to soirÉ o v/al0r Àcres;centadD il ?/a,i 2 969.20 r-i 685.14

Cutros lmpostos e Ïaxas 187.7tj 193.S2

Total 3 456,96 7 í 79,06

Passivo
Retertcão ':le ltrtposto Si Rer,iiment+ 2 717,00 2 Fri 1,00

Contri :uici'es lli SÊgurBnca Íiocial 17 888.S? 17 1 ri5.15

TI ito 605,92 íg 726.15
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11. Diferimentos

Em 31 de de;uembro de 201 8 e 20ll , a rubricaL "Di;fèrinnenlos" englobava os se6pintes saldos:

i Desc 20{8 2Ê17

Gastos a reconhecel

Rendimentos a reconhecer
GFSS - Sulsídios RÍil 65 2110.80 6S 747.{15

EFP - Comsarticipacõ,es Salariais 4 380.8ti 1 S27.03

Chl Fronte da BaÍca 14 700.00 1? Ê?Q'7Ã

Outros Rendintentos a reconhecer 218 343.04 671.08

Total 302 624.70 85 885,:/l

12. Outros ativo,s correntes

A Entidade jetinha. em 31 de de;zembro de 2(11 8 e'.20117 , os seguintes outros ativos correnl.es:

Descriçãa' ãlrs ã'1ï
Instrumentos Íinanceiros detidos pl ne gociaçã o sr.85 9.94

Errtidatles Devedores p0r Subsídios 3S4 8721.88 187 7ii5.66

:lutros Devedores 3 5Sr.50 3iti9.l0
rfota 395 24i1,23 1881:15,10

13. Caixa e deprisitos bancários

A rubrica de "Coixa e Depósitos Bancários"', a 31 de dezembro de 2018 e 213t77., encontrava-

se com os sezuintles saldos:

1ÍHS 24fi
Caira 8S7.54 14 016.73

Depósitos à ordetrt 107 680 8! 273 2trJ7.45

Depósitos a prílio :i00 000.00
Total 308 548,3S 287 274,18

14. Fundosr patt'imoniais

N os " Funda s P atirimoniais" octJrreram as seguintes r/iriações :

IlescriçãP
Saldo enn

Ol-ian-2018;
Aumentos Diminuiçõesi

Saldo emr

31{Êz-zo1tg

Fun dos 2l00 00r0.(:rtJ Êü0 ü00 00

Resultados trsns itados 2147 0[r0.03 F7 All 1'7 304 81 1 16

E,ié;dãiììil õõ' iËïaìrirìraõão 
- - - - - -

10 0[r(].r,rll 10 000 00

rlutras vari:rcões nos Íundos patrimoniais 1 02S 2EiÍl 77 26 00s.03 I rl03 259.74

Resultado tíoui,1'r ,Jo PerÍoco 57811 13 40 r71 1:l :7 811 13 40 
=7',1 

.1 3

I í 544 078.93 98 382.2t$ -31 802.t 0 Í 558 642,03

As demonst'rações financeiras para o período jìndo em 3l d'e dezembro de 2017 Jttram
aprovadas <zm 30 de março de ,018, tendo sido d,zl,iberado a aplicação do lTesultado líc4vifl1;1

do período de 2Atl7 em "Resultatdos transitados".

t

H'
tÁl

!l

Cenl,ro Social de Entre ltr,nrbors-os-lìios
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IA vres

Desc o
Saklo eEÌ

Oljan-21)18
AumenÍos tl s

Saldo em
3í -dez-2018

i'iaìura Rerr ault S2-B 1 -SD 10 000.00 '10 000.0ü

Ìobal t0 000.00 10 8CI0.00

15. Excedentes dle revalorização

Saldos desta rubrica, em 31 de ilerzembro de 2018, eLpresentava os seguintes valores:

Revaloriraçóes l.i

16. Outras variÍtções nos

Saldos desta rubrjca, em 31

funtlos patrimoniais

de <lezembro de lÌ018 e2CtI7, apresentavam-se corno segue:

17. Financiiamentos obtidos

Em 2018 e 201'7 a entidade eçrresentava

obtidos"'.

ors seEutintes valores relativos a "Financiamemtos

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos rooÍn recurso à locação finarLceira:

Descrição

20t8 2\117

Custo de
Àquisição

Oepreciaçiie
lS

Acumulsdias

Quantia
liscriturada

Ciusto de
AquisiçËo

Ilepreciaçõe
3

Ãclrrn Il*l5s

Quantia
Escriturads

Equipomento de tÍsnsPone 63 833 17 ri6 ll01 15 1 19 834,32 ô3 833" 1 7 5ii 085.1 4 115 ErlB 31

Tota 63 833.17 !t6 00í,15 Í19 834,32 63 833.17 5i1085.14 í15 918.31

Os planos de reembolso dil dívida (Ernpréstirnos Bancários e Locaç:ão Financreira),

discriminanl-se da seguinte forma:

Descdção
20t8 :2A1t

EmDíesí L.ocação, Tolal Ëmprest. Lorncão Total

AÌé uÌï ann 52 148 13 2 484 IJS ã4 6:32 :1 :1 4S4 77 2 Á1-J..14 53 tì78 2

De um 3 cinc:r ant|Ë 44 'J2i.s 
1 2111,',72 4õ 4-i7 ô 4-J ?96.30

!9Í 83-J,38

? 0i 1.+?
Ë a3rr.I7

4a ..]r7.7:Ì

hlais ce cinc(l anDS 232 241.i2 i+ 48 2, ,z 2'3- 7?1.4: :102 ;:l7Lì,1:

Total 328 7í5,76 I 078,8 336 794.59 390 594,45 11 001,6: 401 tt96,08

Descriçlíoi
Saldo errt

01-ii4n-20'lril
Aumentos Diminui@s

SaHo ern
3ídez-2018

Subsídios ao investintento 979 717 ,iìi 48 710.00 74 759 0:l 953 708.22

J19-:--!-u.-Íi:;.9!19-.:1.:'.:i.r::y.............
io"- ou8is. de oüir8-r efltidedes esietEisr

68ú 393 ttO
" lój.lãi ü ii"í'i:ii dd

Ì4 i0? 8Íl

ii i:ija it
665 690,6í" 
tËb tïi'Ë;

Doacõesi Leoatlos rfg 551.Ii2 49 551 52

Total í 0;!9 268,77 48 750,O0 74 759,03 í 003 259,74

tlescdçâo i

z{tt8 2nl7
Corrent€ lão Correnltr Tot€l Corrente $io CorÍ€ntl Tot€l

Enrnréstimos Bancãrios 52 148,13 276 567,6J1 328 718.7à ti1 4tì4.77 3-1S 129 68 390 5!14.45

Locacões FinBnceiras 2 484.38 5 59,{ 45 I 07S.83 2 413.44 I 188 19 1 1 0r:ì1,63

Total 54 632.51 28r2 í62,08 33ô 794,5S :t3 878.?í t1l,87 40t 596,08

Cen'lro Social der Entrr:r,/l\ntbo''-o,s-l{ios
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18. Fornecedores

O saido da nrbrica de"Fornece(l(tres" é discriminaclo da segUinte l.orma: lk
Descrição 20t8 Tgtt

Forrrececlores a'c 2.1 Ë85.43 14 34ii.36
't 24 885,43 Í4 34ti,3€

19. Outros passjivos correntesi

Em 2018 e 20Ii' a entidade apresentava

correntes":

osi seguint,es valores relativos a '"(Jutros passivos

Dericrição i

20t8 2r9l7

llão Corrente Corrente ilão Corrente coÍrentê

Pês s oal 1 !169 ,+7 1348.19

Fornecedore s de I nvestitìlentos 1S tt00.00

dôdile; põì ãúesCïnìôs de ôã;iô; 56 178.77 5i 285.07

lfotal T7149,24 56 631,56

20. Vendasi e serviços prestaclos

para os períodos de2018 e 201'7' foramrecorúecidor; os seguintes; valores reliativrc a "Serviços

Prestados'.", sen{lo que relativo il"Venda,t" o valol'd.aLs mesmas é zero'

i tlescrição 20í8 mfi
Quotas e Jóias 'r 7fi0,00 11 960 0c

hlaïricultts e l'/lensalidades de Utentes 383 550 4Ë 391 471 1Ë

Rerfeitório - Fornecinrentc t eÍeicões 13 51,t.02 14 328 82

Total 398 824,48 40-rr 760,01

21. Subsídios, cloações e legados à exploração

A 31 de dezem.bro de 2018 o 2017 , a Entidade titúa

"Subsídios, doaç'ões e legados à exploração":

os seguirates saldot; nas rubricas de

Descriç:â 0-i30 idia:; 3'l-6ll dïiets > 9tÌ diasi Total

Fornecedorer: dc 24 685.4'J 24 685.43

Total 24 68i5,43 24 685,43

Derv:riçãq 2018 2011'

SutriiCioS,la EStaüO e OUtros eÌlteS truJliC,ltì 3riE Ei76.t3Ë 376 3ir3 8i
Total 365 816'6? 376 3i1i3.85

Centrcl Social de Ëntrret,/:\ntbols-crs-Rios
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22. Fornecitmentos e serviços externos

A repartiçã0, dos "Fornecimenlos e serviços externos" nos preríodos finclos em 31 de

dezembro de 2018 e de 2017 , foi a seguinte:

201ÍÌ 20t7

Êeruicos es Decializado s 32 03'1.È6 zI JUr .üú

hlsteriais 3'i 0Brj,17 35 31 4,81

Eneroia e fluidos 44 352.97 4E 822,92

Servicos:
Rendas e Aluoueres 2 429.25 194Ê.32

Corrrunicacões 4108.36 3 650t,92

Sequros 5 510.1t-ì 5 039.32

Lirrroezo. Heorene e C;onÍorto I 351 34 s 772:.63

Enc:arqos s Saúde I'Jlenles 291 40 26:r,60

Outros Servicos 1 89ü.ii0 1 52:f.95

Soma Servicos 135191,31 13113ti,30
Total 135 053,81 130 64:t.25

23. Gastos com o pessoal

O número d,e membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2018 'e 2017, foratn, em ambos os

anos "1 1".

Os órgãos sociaisr da Entidade nâio auferem qualquer remuneração, de acordo oonì os estatutos

e legislação.

O número naédio de pessoas a,J serviço da lBntidade em 2018 fcri de "41" e em,20l7 foi de

"37".

Os gastos que a Iintidade incon'eru com os funcionárrios foram os sreguintes:

Descrição 2018 291t7

F emuneracões ao Pessoal 388 711 i0 398 iigs 04

lndenrnizacões 1 732 00

Encaroos soüre as Rentuneracões Ê2 8g5.rl1 77 015 44

Seourosde Acidentes no Trsoalho e Doencasi 2 65ü.150 ,1 144 09

OUtr0S Gastos con'ì o Prtljsoal 136,rDil 1 314 50

Totarl 474 399,:31 482 B0l,0i

24. Outros rendimentos

A rubrica de"Oartros rendimento,s" encontra-se dirzidjida da segUilrte forma:

I tlescdção 2018 20'[7

RendiÌìêntls e ganhos enr in',lestilri. ni Íinartceircrs
r.lie rracõesi Sitiistros 168r1.00 1 7S 1.3!

Correccões Relat a Periodcrs A.nteriores 2 1 1'i"4tt

Inrnutacãi: de SugsÍ'lios ao Investitrtento 2,i 00S.03 2ri 009 03

D r-r r ;rti',,'o s 5 Ë83.2t-ì B :l'i8.90

Õutr'rs renCimentos 4 1 'l7.8rj 848.22

Acràes 'Je F:,rrrnacão FiÌìÊÌ'ìrlifldas pelo FSE 1128:24
l'otal 53i 8$í.79 3r5 9S7.50

Cenllro Social de, Entrer ll\nrbo''-os-[tios
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25. Outros gastos

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

26. Resultados Íinanceiros

Nos períodos de 2018 e 20117 fotam

relacionados com juros e similares:

reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos

27. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

n.'534180, de7 de novembro.

Dando cumprimento ao ostabelecido no Decreto-Lei n.o 4lll9l, de 17 de Outubro, informa-se

que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regúanzada, dentro dos

prazos legalmente estipulados.

28. Acontecimentos após data de Balanço

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

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

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

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

r0 754,09B 914,50

Cenltro Social de Entre Ambos-os-Rios
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As demonstrações

aprovadas pela Direção

período findo em 31 de dezerrrbro de 2018 foram

de2019.

Rios, 02 de março de 2019

O Vice-Presidente,

Inocêncio

João P T. Graçoeiro

de Entre Ambts-os-Rios
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Ata número duzentos e cinquenta e dois

Ao segundo dia do mês de Março do qno de dois mil e dezanove, pelas dezilnove horas e trinta

minutos reuniu em sessão ordinária, na Fua sede social, o orgão de Administração do centro social

de Entre Ambos-os-Rios, estando

Presidente, Inocêncio Lobo Araújo,

Manuel Lobo Araújo, Tesoureiro,

presentes todos os elementos que a constituem, ou seja'

Vice-Presidente, Rosa Afonso Reitor PereiTa, secretário, Tìago

pedro Antonio Graçoerro Afonso, Vogal, João Pedro Torres

Graçoeiro.

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos'

Ponto unico- Discussão e votaçfo do relatorio de atividades e contas de gerência do orgão

de Administração (Ano de 2018).

No ponto Unico - O presidente da Direção, lnocêncio Lobo Araújo, apresetntou o Relatorio de

Atividades e contas de Gerência do ano de dois mil e dezoito, a todos os elementos do orgão de

Administração. Depois de devidamentp analisados os documentos, foi sujeito a votação' sendo

aprovado por unanimidade dos presentes'

Nada mais havendo a tratar, foi dada pqr encerrada a sessão, foi lavrada a presente ata, que depois

de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.



cEl lAL-
DE E ,RIOS

Panncnn n{ ÓncÃo on Hsceuzeçeo

Ao quarto dia do mês de Mar'leo de 2019, pelas 18h30m, reuniu o Orgão de

Fiscalização do centro social de Entre Ambos os Rios, com a presença do

presidente, Leonel Outeiro Flrnandes, e dois Vogais, Carlos Duarte Paredes

Monteiro e Manuel Macedo LoPo'

Fiscafização for{m apresentados, pelo Orgão de Administração,

Gerência do anô de 2018 e o Relatorio de Atividades do mesmo

Feita a análise dos dados a$resentados, o Órgão de

que os resultados não indicarfn Qualguer irregularidade

anomalia.

Assim, é do entendimento de{te Órgão que as contas deverão ser aprovadas'

Ao Órgão de

as Contas de

ano.

Fiscaliza<;ão entendeu

suscetível de qualquer

Orgão de Fisca
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DE PRESENçA

ada a 29 de Março de 2019 pelas dezanrove horas, na sede da
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AVD's - Atividades da Vida Diríria

ÇD - Centro de Dia

ÇSEARIOS - Centro Social de Enfie

ERPI - Estrutura Residencial para Idosos

FFP - Insútuto de Emprego e Formação

IPSS - Instituição Particular de Solidariedade

$S - Instituto de Segurança Social

RGPD - Regulamento Geral sobre a proteção

RSI - Reirdimento Social de Inserção

qAD - Serviço de Apoio Domiciliário
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1. rNrrRoDUÇÃo

Ap'resenta-se este documento como

relativo ao ano de 2018. Ao lonso do ex

Social de Entre Ambos-os-Rios no deco

infraestruturas ao público alvo e serviços efì ados. Serve também o presente como instrumento

b urn olhair crítico, a revisão de tudo o que foi, oude avaliação e auto reflexão, possibilitando,

não, feito (do planeado ao inovador) ao longo 2018.

Podemos afrmar que foi um ano de

nomeaclamente ao nível dos recursos hu

celebrações, mas também de alguma instabilidade,

A Comemoração dos 25 anos da Institui foi., sem dúvida, o ponto alto do ano em avaliaçiio.

O Centro promoveu, pela primeiravez desde sua íìrndação, um evento desta dimensão. Tal colnc)

izadaemagosto por ocasião da Festa das Gerações,previsto no Plano de Ação, a Cerimónia foi

de forma a reunir o maior número de pessoas í,tzel.

O rlia 10 de agosto foi uma data me que í,-rcou marcada pela presença de antig;or;

Presidentes da Direção, fundadores, sóci colaboradoras e entidades do concelho que.,

para reconhecer publicamente o Mérito e Bo,ns

alhas. A Cerimónia terminou com um agradáveì

diariamente, cooperÍÌm connosco, aprovei

Serviços prestados através da atribuição de

convívio, onde foi servido o jantar a todos os com muslca ao vr.vo.

Em termos de recursos humanos e ros, esta al.ividade exigiu um esforço consideráv,el.

Relativamente ao que coffeu menos bem, destaque à instabilidlade que se fez sentir na.

equipa de colaboradoras. 2018 foi um ano no que diz respeito ao número de rescisões de,

contratos de trabalho e admissões de novas laboradoras. Este fluxo dle entradas e saídas í.oi

motivado, essencialmente, pela procura de

uma licença de maternidade.

salários mas também por baixas médicasr e

Tal situação provocou alguns constrangi no s s ervtç o s mal s concretame nte na r ealizaçiío

das atividades de animação que ficaram para

e no gozo de férias respeitantes ao ano em q

plano, na attalização dos processos socieris

possível manter o desempeúo de forma a

tão, Não obstante e dado o esforço da equipa Íbi

tir que nas visitas de aconpanhamento realizadas

pelo ISS não fossem detetadas irregularidades.

Centro Social de Ambos-os-Rios
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RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE REt{CtA 2018

2. c,{RACTERIZAÇÃo ne rx urçÃo

O Centro Social de Entre Ambos-os-

de 199,1, sita na freguesia de Entre Am

resultou de uma parceria com o núcleo da

com a t'esposta social de SAD. Só cerca de anos depois foi construído o edificio que viria ra

permitir a abertura do Centro de Dia. Atual te, para além destas duas respostas, o CSEARITCÍ}
conta tiLmbém com a ERPI, construída entre et 2013.

A Instituição tem acordos de cooperaç celebrados com o Centro Distrital da Segurançir
Social <le Viana do Castelo para todas as soclars.

No que respeita às instalações fisicas do

exterior. O Piso 0 contém o hall de entrada. a

EARIOS, podemos contar dois pisos e um espaço

aria, o gabinete médico e o gabinete da direç,ãcr

técnica, bem como o refeitório, acopade apoì ao refeitório, WC masculirro e feminino, duas salas
(uma sala de estar e uma sala de atividades). la de estar/copa I e 2; e tambemneste piso que se

encontrim os quartos da ERPI, quartos que

ar condicionado, camas articuladas e casa de

de apoio à ERPI, zona de sujos, banhos aj

acamados. No Piso -l localiza-se a cozinha, a

de deterrgentes e a zona de affumos; este pi

lavandaria, copa de apoio ao SAD, um amplo

da Direq;ão. O espaço exterior é constituído

Paralâ das valências que a Instituição

ainda outras respostas - o protocolo RSI e a

ocasion:rlmente, promove e desenvolve curos

sier individuais, duplos r; triplos, equipados com

privativa); há ainda neste piso zonas de amrmosi

com maca ou banheira preparada para idosos;

do dia, a zona de r:efrigeração, a despensa,

conta também com WC e cacifos do pessoal,

inásio, sala de reuniões, sala de pessoal e gabinete

alpendre, jardim e estacionamento privativo.

à disposição da populaçàio, na sua sede, oferece

â.o da cantina do Centro Escolar da fresuesita:

formação para adultos.

Centro Social de ntre Ambos-os-Rios



3. RECTJRSOS HUMANOS

Com o intuito de satisfazer todos os objetivos, o CSEARIOS tem ao seu dispor um

conjunto de profrssionais qualificados dentro de cada iárea de atuação, dar resposta às

necessidades biopsicossociais dos idosos e

organização.

exigências dos serviços a ser prestados e respeti

O Centro dispõe de uma Diretora Técni uma Técnica Administrativa, uma Psicóloga, duas

Enfermeiras, uma Animadora Sociocultural. Coziúeir4 catorze Ajudantes de Ação Direta,

duas Ajudantes de Cozinha e or:r:e Auxili de Serviços Gerais. Para além destes, conta com

aqueles que constituem os órgãos gerentes e

que figuram no segúnte organograma:

os profissionais que integram o protocolo RSI,

I Assistente Social

lPsicóloga

2 Ajudantes Ação f)ireta

PROTOCOLO RSI CONSELHO FISCAT

Ana Cristina

1 Te<:nica 2 Enfermeiras I Cozinheira

Administrativa

2 Ajudantes I Animadora

Cozinha Sociocullural

Psicóloga

Figura I - OrganograÍnarepresentativo dos recursos da Instituição

I4

Ajudantes

Ação Direta

11

Auxiliares

Serviços

Gerais

Centro Social de Ambos-os-Rios
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DOMICILIÁRIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

ERÊNCIA 2018

4. B,{LANÇO 2019

Neste ponto p os fazer uma
reflexão daqu que correu bem e
menos bem longo do ano 2018

4.1 As;pnros Posrrrvos E On.rrrrvos UMTPRIDOS

reÍÊrwEr@|@

Íf

E
Figrrra il - Amostra de documentos e práti

I

F3M
I

adotadas à luz do RGP[)

RrculaurNro GnRar,

Foi realizada uma
pelo Presidente da Di
Frequentou-se uma
UDIPSS;
Foram elaboradas

de confidencialidade
de dados pessoais

Foi adquirido um
e privacidade;

Foram adotados

armazenamento de

A meta passa por cumprir
tratamento de dados pessoais

2018.

A.PRorEÇÃo DE DADos

de sensibilização para as colaboradoras dirigider

ação sobre a temática, promovida pela

de consentimento iinformado e cláusulasr
integrar os processos de recolha e tratamento

ama infonnático para contrrolo de documentação

cuidados quanto a práticas internas e ao
que a Instituição possui, tanto em formato

digital;
as nonnas europeias aplicáveis à recolha e

ue entraram em vigor a pzvtir de 25 de maio de

Centro Social de ntre Ambo,s-os-Rios
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RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE

Figura 3 - Representação do resultado das obras de man tenção efetuadas

E ESTRUTURA RESIDENCIAL

OSRASDE MANUTENÇÃo

e d Direção decidiu,
dos corredores e do
e de fácil

o E de referir que, devi
paredes se encont

O objetivo é manter o
reparações mais onerosas.

ano 2018, investir no revestirnento das paredes
eitório. Foram revestidas de um material lavável

ao movimento que se ïaz sentip nestas zonas, as
bastante desradadas.

ício em bom estado de consçrvaçáo e evitar

CorrnnroruÇÃo Dos 25

o Foi construído um
que se encontra ex

o Foi realizada vrna
Presidentes da Di
uma galeria com fi
atualidade;

o Foi realizada uma
colaboradoras com
medalha de mérito e

o Foi servido um jantar

Esta atividade revelou-se
humanos, pois só foi possí
todos.

DA INSTITUIçÃO

de memórias sobre a histórria da Instituição
no corredor principal do edificio;

imónia de reconhecimento público dos antigos
antigas Direções e fundadores. Foi ainda criada

dos Presidentes destde 1993 até à

cerimónia de reconhecimento público das

is anos de serviço, tendo-lhes sido atribuída uma
ido um álbum de memórias:

â/ ao som de música ao vivo.

te exigente do ponto de vista dos recursos
concretizâ-la com a dedicação e empenho de

Centro Social Entre Ambos-os-Rios
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CSEARIOS . RA2O18 PG3 CENTRO DE DIA, SERVICO DE APOIO

RELATORIO DE ATIVIDADES E]CONTAS DE

CÏ|c6ilNEÍNTË

- Prìncipais ent.idarles cooperan

Bancoalimentar
contra a Íome

Vrsrras DE AcoMPANHAM

o No seguimento das

de 2018 às respostas

Estrutura Residencial
irregularidades passívei

o Foram sugeridas algu
ano 2019.

TÉTCNICO oo ISS

acompanhamento realizadas no mês de novembro
iais lìerviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e

para Pessoas Idosas, não foram detetadas

de aplicação de coimas;

melhorias já consideradas no Plano de Ação para o

Doulrrvos n lNclRrlçÃo

o Continente: \ 027.47 €
o Banco Alimentar: 2 5i
o Donativos de particul
o Consignação de 0.5oÁ

1€
e elnpresas: 1 820.00 €

IRS: 375.91€

ForurlçÃo PnorrssroNal PO

o Foi iniciada no mês de

com o total de 75h:
o Aprovação de projeto de
Desempregados de Longa

ubro de 2018 uma ação de Formação para a Inclusão

Modular para ft\{ Po
i;':,'ï;ìí#J,lt' '^'

Centro Social de Ambos-os-Rios
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RELATOFIIO DE ATIVIDADES E|CONTAS DE RÊNIGIA 2018

4.2 Asppros NBcauvos B Drnrcur,u Es r\o CuupnrnnnNTo nos OsJETrvos

ANOS

instabilidade ao nível dos recursos

de entrada e saída de colaboradoras

men1.o da Instituição;
(Psicóloga) pelo período de 3

ízação do Plano de Ação e a

também se verificou alzuma
ríificuldade de contrataçáo para

IxsrnnlulADn NA EourpADE Rncunsos H

o O ano 2018 ficou marcado por algu

humanos, tendo-se verificado um flu
fora dos parâmetros normais de funci

o A Equipa Técnica ficou com menos I
meses, situação que condicionou a

atualização de processos sociais.
o Ao nível das Ajudantes de Ação

instabilidade sendo evidente uma c
esta categofla.

INCUMIIRIMENTO DE ATIVIDADES DO PLANO

o Newsletter: estava prevista a periodici
referente a janeiro/fevereiro/março;

o Calendáriopara oano2019;
o Formação de um Coro;
o Encontro/Debate entre Técnicos:
o Criacão de um Rezulamento Inst

AcÃo PARA o ANo 2018

trimestral e só foi realizada uma

NÃo e(IuIsIÇÂo DE UMA \.IATURA ADAPTADA

o A intenÇão de adquirir uma viatura
para a Instituição. Não foi concretizado
realizar obras no interior do edifício

continua a ser um objetivo
arro 2018 pois a necessidade de

OnrcrNls Do LAZER

o As atividades das Oficinas do lazer
extrínsecos à lnstituição. A técnica da

das atividades esteve ausente do servi

não foram cumpridas por fatores

ia responsável pela organização

Entre Ambos-os-Rios
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REÌ.AT(iI{ICI DE A'IIVIDADES E CON]IAS DE REÌ\lClA 21118

5. AI{,ÁLISE DAS RìTSPOS'TAS SOCI,A'IS

5.11. Ca.nq.crERrzAÇÃo DA ERPI

lr
p.

lìgur"a 6 - Represerntação da ER['I e seus serviços

Sen,Jo a ERPI unla re)sposta social baseada no alojarnento (ternporário ou permanerrte), Jh.á

de1ermirrados aspetos que devem estar asseguradlos para garanïir o seru rsaudável funcionaLmento,

aspetor; que passam pela prestação de cuidados pcimários básicos aos sfl.ts residentes. Entre essr::s

serviççs,/cuLidados, po<lemos contar, para além do próprio alojamento, LutÌÌa alimentação adequacla,

cujidados de imagem e de leigiene, o tratamento dils roupas e higieniza<;2Írr dos espaços utilizados

peìlos rer;identes, cuidaldos r1e saúde, apoio nas ati'iridades diiírias e atividiades socioculturais, lúclir:,o

recrealtvas, de rnotrir;idacle e de estimulação ,il,ognitiva. A meta destes cuidados paslsa pcJla

satisfa;âio <las necessicladesr inerentes à condição de, cada um, seja de cari:il físjico, psíquico out social,

pelo cr,rrrtributo para um processo cle envelheciflIento reÍativamente ativo e pela salvaguardar r-[a.

identiclade de cada urn, abarcando as suas características pessoais, os seus hábitos e costumes e asr

suas re;laçõ,es interpesr;oais.

dresar deste tipo de resposta er;tar destinada a idosos, com 65 anos o,u mais, que por questlôiesi

de dependência, de isolamento, soli<lão (ou outras de natureza sernelhatrte) e por falta de retaguarcla

farniliitr disponível, nLão dispõem <le condições para continuar na sua residência, a ERPI pocle:

tarnbétn acolher indivíduos de iclade inferior à prevista sempre que se tratarem de czrsr,crs;

devida.menLte justificados, o que se verifica nesta lnstituição.

;

Centro Socìal de Errt re Amho,s-os-Fiios;



A conduta do reporta-se aos

de março, que se resumem na {escrição feita

servem.

A resposta ERPI tem cap{cidade para

I.S.S. úrange26.

ÇÃo

Figura 7 - Distribfição dos género - ERPI

No total dos 33 clientes. 28 são mulheres o género feminino 70%o dapopulação

residente na ERPI, sendo os regtantes 30olo homens.

Podemos ver a seguir a fo{'ma como

N." DE

por idade, os 33 residentes.

IDADES

18

t6

Figura 8 - Distribuiçfo dos clientes
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RELATOIRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2018

O ,gráfico da Figura 8 mostra a clarap inância da faixa etária ii0-89, onde se situam lr5

pessoar;, seguida pelos escalões 70-79 e

seguem-se as faixas 40-49 e 60-69, com 3

faixa etánia 50-59.

, ambos contabilizando ll pessoas. Logo depoisr,

cada, restando apenas um residente, situado nin

Já a Figura 9 permite verificar que a úni faixa etâiaonde predomina o género masculino rí

a que se situa entre os 40 e os 49 anos de i o que é natural, pois o 5género feminino está em
maioria. Aliás, hâ até escalões onde

designadamente os escalões 50-59 e 70-79.

se verifica a contagem de qualquer homem,

DrsrRrnurçÃo po GÍ]NERo E F.AIXA ETÁ.RIA
10

It
90-99

FiguLra 9 - Disposição dos clientes por fa etária com referência ao sénero - ERPI

Falamos, maioritariamente. de indivíd acirna dos 70 anos de idade, pelo que devemos

esperar encontrar pessoas com determinado de dependência no que rrespeita à realízação dt:

atividades quotidianas - isto não é mais que o vel, uma vez que falamos de uma estrutura

para pessoas idosas, cujas capacidades vão iorando a vários níveis. Assim, é expectável que:

sejam mais os residentes considerados es do que aqueles considerados independentes.

2

ll
ll

40-49

I
0

50-59

2

I

L
60-69

0

70-79

Mulheres

6

80-89

I

Centro Socialde Ambos-os-Rios
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Gnau DE DEPENoÊNcra
HOMENS

coNrrNÊNcrA

WC

ALrMrDNT.q.ÇÃo

E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

2018

Gn.q,u DE DEPENnÊNcrl
M ULHERES

9
f,14

l0
f13

f,lr5 1B

3VESTIR

BANHO

Indeperrdentes r Dependentes

Iììgura 12 Grau de dependência dos
relativamente às AVD's - ERPI

A Figura 10, apresentada abaixo, mostra

a distinção entre as AVD's consideradas.

samente essa variação de dependência, fazend,o

Gn.q.u oB EPENDÊNCIA AVDI S

)

BANHO ÇÃo

Fip;ura l0 - Grau de dependência dos

Diaria - ERPI

'. lndependentes

relativamente às Atividades da Vida

Os dados recolhidos permitem-nos ai traçar a distinção entre homens e mulhenls

relativarnente à dependência/independência atividades em causa.

31

tg 20

14 
13

WC CONTINÊNCIA

26

7

a a. ...

,.,a:

VESTIR

t

6

6

CONTINÊNCIA

wc

ALIMENTAÇÃO

VESTIR

BANHID

2A

,)

Independentes rDependentes

Figura I I Grau de dependência dos homens
relativamente às AVD's - ERPI

Centro Social Entrr: Ambos-os-Rios

homens
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colabot'adoras prestadoras de serviços.

Ncr que respeita ao tipo de problemas apiesentados, é iraçada a clivisória entre duas grandr;s
vertent'-s' - a vertente cognitiva e a vertente tqotora. Cada uma destas vertentes e avaliadadenürr
de quatro graus de severidade (Sem Problem{, Problema Moderado, I,roblema Grave e problemra

Completo) e segue-se, em forma de gráfico1 a distribuição dos clientes pelos referidos graus,
primeiratnente no que concerne a problemas pe fo,ro mental/cognitivo e, depois, para problemas
relaciorrados com movimento.

PnogLnN{As DE O MENTAL/COGNITII/O

l]em Problema

u llroblema Moderado

Problema Grave

l* IÌroblema Completo

Figr,rra l3 - Disposição dos residentes no que se refere a problemas de foro

Nurn universo de 10 homens, a maioria .i dep

vida diáia (banho, vestir, alimentação, ida ao IWC e con

onde sr:'verifica que apenas um residente não ,g 
cap,a7 6

das mr-úheres residentes na ERpI, também a maioria é

da alinrentação, onde apenas 5 de23 necessitiim de ap

Este,s números devem fazer-nos refletir $obre o g
serviçcs, pois um maior número de clientps d,opendentes exige mais esforço e tempo dias

merrtal/cognitivo - ERPI



CSEAFìIOS RA2O18 PG3 CENTRO DE DIA, SERVIÇO DE

REL,A.]'OIRIO DË ATIì/IDADES E CONTAS

DOMICILIÁRIO E ESTRUTURA RESiIDENCIAL PARA IDOSOS

GEFIENCIA 2018

PRoSI,nNIAS DE MOVIMENTo

Sem Problema

I Problema Moderado

Problema Grave

,Problerna Completo

Firura t 4 - Disposição dos resjdentes no que se refere a prrcbÌemas <le movimento - ElRpÌ

Com base nos resulta,rilos

apres,erLtados pelos gráficos,

pocledamos traçar o noÍìsc)

cliernter tipo ao longo do a;n6

2018, rtrue seria uma mulher c,onl

idarle r:ornpreendida entrre os 130

e osi 89 anos de idarile,

depenclente a nível geral e ,com

propensão (ou existência de') a

apresontau: problemas

moclerados de flcrro

cogritivo/mental e tambénn a

nível nrotor.

Centro Social de Entre AmlLros-os-R,ios
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REI"A,TORIO DE ATIVIDADES E CONTAS

5i.2. Ca.nq.crERrzAçÃo no CD

- Reltr,ese:ntaçâg dc, CD e seus sen.iç:os

serviços variados que contribuem para a

O CD foca-se em promover um

relacio.namentos interpessoais saudáveis,

desenLvolvimento de atividades sociocultura

DOMICILIARIO E ESTRUTURA RESiIDENCIAL PARA IDOSOS

GERÊNCIA 2018

Il uma resposta social cujo espaço é co às instalações da ERpl. Consiste na prestação de

utenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.

imento ativo atravé,s do estabelecimento de

da prestação de apoio rsocial e psicológico, do
s e dle estimulação cognitiva; acanetaa vantagem do

idoso permanecer na sua habitação, o que, ceÍ:a forma, apela ao seu r;entido de autonomia.
Dentro dos serviços que oferece contar-se o fornecimento e apoio nas refeiçcí,0s,

cuidados de higiene e de conforto pessoal, hì iener habitacional, tratamento de roupa, atividadesrde
animaçrão e socialização, de gerontomotrici ade e de estimulação cognitiv4 aquisição de bensi e
génerosr alimentícios, pagamento de servi rJeslocação a entidade,s da comunidade, ap,c,io
psicossocial, transporte e cuidados de imag

A resposta CD tem capacidade para37 ientes e o acordo com o ISS abrange 25.
O ano 2018 terminou com as 25 vasas ladas preenchidas. Contudo, apesar de o ano ter

acabado com todas as vagas protocoladas padas, a manutenção das firequências da resposta de
Centro de Dia não foi estável e nem sempre i fáoil atingir os objetivos.

Centro Social Entre Ambos-os-Rios
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DOMICILIARIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

GERÊNCIA 2018

O que se tem notado nos últimos e que as pessoas optam por permanecer na sua
residê:ncia o miíximo de tempo possível e fornra autónoma, custando cad,avezmais à popuJlação
idosa pedir e/ou aceitar ajuda de terceiros. im, quando se inscreveÍn em Centro de Dia, muitos
clientr--s têm a ideia de que essa inscrição ilitará a sua admissão na E;RPI, por jâfrequentarem as
instal:rções do CSEARIOS. Figura a segui a variação de frequências clo CD ao longo de 201g.

Fnrgu CIA MENSAL CD

Jan Fev Mar Abr Mai un Jul Ago Set Out Nov Dez
Figrrra 17 -Yanação mensal de clientes vagas protocoladas - CI)

Pelo que se pode ver, o número de v

agosto e setembro. Nos restantes meses

protocoladas ficou abaixo do previsto nos meses de

ano, foi possível manter o número pretendido, mas
sempre em clima de incerteza, pois em 9

meses ocorreram saídas da frequência de

dos clientes.

foram registadas ausências temporárias e ern 7

; poucos foram os meses com estabilidade ao ní,,rel

AusÊN B SaÍnas CD 20tg
45

4

3.5

3

2.5

2

1.5

L

0.5

0
0
3

=!9o

3
I

4

o
33
so

22
1rl|

11I
a

{-.

0
s

f+
0

+Saídas

ç\9' --- .-"f- "S*n""-'"C
Ausências Temporárias

Fip;ura 18 - Número de saídas e de temporiírias registadas mensalmente _ CD

Centro Social Entre Ambos-os-Rios
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Com referên cia a dezembro de 201g,
restantes 8 a homens.

das 25 vagas ocupadas correspondem a mulheres e as

DrsrRrnurÇÃo CLIENTES POR GÉNERO

F

Figura l9 - Distribuição dos cli por género - CD

A semelhança do que acontece na , a faìxa etér:ra que regista mais indivíduos é a fa|xa
dos 80-89 anos de idade, com l0 clientes; depois, comT clientes, vem a faixaT0_79 e cont 5clientes, aparece a faixa 60_69 anos. Apenas

situa-se na faixa que compreende os 50 e os

pessoas ficam acima dos 90 anos de idade e urra

Esta distribuição está espelhada no grá seguinte. Também a seguir se encontra um oullo
gráfrco representativo da distribuição dos cli de CD por género e por idade, que mostr a,paú.a
além da clara predominância feminina, que mulheres são mais velhas que os homens, no geralì.

N." DE POR FAIXA ETÁRIA
12

l0

()()

f,
5

4

2
I

0

50_59 60_69

Fi€ry istribuição dos clientes

10

2

70-79 80_89 g0-gg

ixaEtá1ra

DOMIcILIÁRIo E ESTRUTURA REsIDENcIAL PARA IDoSos



Figura 21 - Distribuiçãq dos clientes

Qr,ranto aos problemas apresentados

a vertente cognitiva e a vertÇnte motora.

tribuição género e faixa etária

género e por faixa etffia - CD

estas pçssoas, é, mais umavez, feita a distinção entre

mesmos parâmetros que foi feitaparaa ERpI.

EMAS DE RO MENTAL/COGNIT'IVO

Figura 22 -Disposição dds residentes no se refere a problemas de foro

Centro Social

mental/cognitivo - CD

Entre Ambos-os-Rios



CSEARI1CS RA2o18'PG3 ,cENTRo 
DE DIA, SERVIco DE

RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTAS D

Sem Problema

r Problema Moderado

Problema Grave

r Problema Completo

Frgura 23 - Disposição dos residentes

Áçós a análise da informação presente

Centro de Dia, seria uma mulher com idade

qualqìter problema de foro cognitivo/mental

PRonr,r DE MOVIMENTO

que se refere a problemas de movimento _ CD

gráficos, o cliente tipo, ao longo do ano 201g, pera
mpreendida entre os g0 e os g9 anos de idade, sem

l6

Fisura 1ì41 - Representação do CD e seus

OOII,IICII.IÁRIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

Centro Social de ntrer Ambos-os-Rios
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REL.A.TORIO DE ATIVIDADES E CONTAS

higiene e,de conforto pessoal, higiene habi

e socialização.

DOMICILIÁRIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

GERÊNCIA 2018

fornecimento e apoio nas refeições, cuidados cl,e

al, tratamento de roupa er atividades de animaçâkr

5;.3. ClnacrnRrzAÇÃo no SAD

Figura 25 - Representação do

O SAD caracteiza-se como uma siocial de prestação der cui4.6.s e serviços rLo
domictilio, apoiando indivíduos que não

depenclentes de terceiros para satisfazer as

instrume,ntais do seu dia a dia. Ao contrário

retaguarda familiar: ou que se encontraun

necessidades básicas e mesmo outras atividaders

quer acontece no CD, estesl clientes permanecem na
sua resiclência, o que favorece a manut do seu nível de autonomia em todos os aspetos d,o
quotidiano, retardando a necessidade de um io mais premente.

Esta resposta social oferece os serviços

Centro Social Entre Ambos-os-Rios
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Jan Fev Mar Abr Mai

Figura 26 -Yanação mensal de clientes

O gráÍico anterior mostra-nos que

compreendidas no acordo com o I.S.S.,

DOMICILIARIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

un Jul Ago Set Out Nov Dez

vagas protocoladas - SAD

os meses cumpriram conl o requisito das 30 vaigas

, essa manutenção não foi facilitada, pois em 6 merses

GERÊNCIA 2018

O SAD tem capacidade para 72 clienl e acordo com o I.S.S. para 30.

Fnnqu CIA MENSAL SAI)

regista:am-se clientes em ausência tem a e o mesmo número de meses registou saídas da
resposta. Se num mês existiram saídas, no

compensar as saídas do mês anterior.

imo foram registados novos clientes e isso permitiu

AusÉN n S,rÍnas SAD 20lg
6

4

3

2

1.

0

4

Ç

,,

0
a

0
3

{-'"

1

a
0

-*-Saídas

Figura 2'7 - Número de saídas e de ausênci

0
a

e AusênciasTemporárias

ternporiírias registadas mensalmente _ SAD
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-tá com as ausências temporárias,

situaç:ão também não tranquilizou a

hospiitalizações e este tipo de situação

previsiível.

DOMICILIARIO E ESTRUTURA RESiIDENCIAL PARA IDOSOS

GERÊNCIA 2018

de não significarem ausências permanentes/saíd a

tuiq;ão, pois estas deveram-se, maioritariamente, a

tem datas de previsão para regresso nem desfr:cho

DISTRIBUIçÃ DOS CLIENTES POR
NERO

470^

5301

Femi r Masculino

Figura 28 - Distribuição clientes por género - SAD

A data do mês de dezembro, 14 das 30 vagas estavam ocupadas
estavann ocupadas por homens; percentual te,47Yo dos clientes de
feminirLa e 53Yo corresponde à parcela m

Est.a é a única resposta onde se verifica

as caraoterísticas dos clientes e os serviços

diferenq;a. Falamos de pessoas que residem

por mulheres e as outras 16

SAD corresponde à parcr:la

supremacia masculina, lmas, se tivermos em conta

c:ontratualizam, não é cle admirar que exista er;ta

m:eio rural e que vivem conforme os costumes rCa
popul:rção rural, uma geração onde divisão

deixada exclusivamente à mulher.

tare,fas não era considerada e onde a lida da casa era

LopJicamente, este princípio não se aplì a todos os clientes ou a to,da a população rural, mies
aplica-so à realidade da maior parte dos . Além disso, não são só homens a solicitar o
fornecintento de refeições; existem mul e também casais a solicitar refeição para ambos

permitem um livre desempeúo das tarefas do
porque ra idade e as condições de saúde

quotidìano. Mas é, então, relativamente ral que os serviços mais requisitos no SAD sejarn

Centro Social Entre Ambos-os-Ríos



(F'igura 22) o de refeições ( ) e a Higiene Habitacional. c
cada um. Iogo de seguida, serviço mais isitado é o Tratamento de Roupas, por 19 clientes
e, finalmente, ll clientes icitaram servi de Higiene e Conforto pessoal.

FnneunNbra N Snnvrços

Figna2g - a froquentar os serviços disponíveis _ SAD

fuxaetirra- SAD

FAIXA ETÁRI,{

t0 t0

t2

l0
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No SAD, são duas as faixas etárias a
80-89 anos de idade (como acontece na

dos 6Cf-69 anos, com 7 clientes e as faixas
49 anos de idade não tem qualquer cliente

género e faixa etéria continua a sustentar

quando estão em minoria. Nas idades mais
mulheres que os homens e nas faixas mais

nem são registadas mulheres.

mais individuos - afaixados 70_79 e a faixa dos
eno CD), com l0 clienter;cadauma; segue_se a flrixa
39, 50-59 e90-99 têm I cliente cada. A faixa dos 40_
istado.

aqui. A distribuição feita com base nas variáveis
as mulheres são mais velhas que os homens. até

(faixas 70-79,80-89 e 90_99) são mais as
xas, nomeadamente dos 60 anos de idade para baixo,

Ors dados disponíveis para o SAD d ferem dos dados relativor; às outras duas respostas
praücamente a todos os níveis, mas. ao que a maior parte dos clientes é do género masculino,
o conceito de quem é mais velho não se

DrsrRmurÇÃo po GENERO E FAIXA ETÁRIA

00
40-49

Mulheres

I'igura 31 - Distribuição dos clientes fai><a etátria e por género - SAD
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No que concerne às problemáticas

identificar problemas de foro mentall

fi sica/motiora. Independentemente da tipol

distinguir er

a vertenter

apresente o

DoMtctLtÁRto E ESÌRUTURA REStDENctAL PARA tDosos
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80-89

6

4

70-79

6

1

q0-6e

população, também nos é possível

ivo e problemas relacionados com

não hâ a relatar qualquer cliente que

I

I
50-
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grau Problema Completo. Este para mais uma companção com as outras duas
valências, já que, quando sç vorifica a exi ia de um elevado grau de problemáticq as pessoas
tendem a recorrer à nossa qstrutura fisica. a incapacidade para se auto cúdar. Não havendotal carênci4 os clientes optam por uma resposta que lhes permita continuar em casa. sem
necessidade de supervisão ef apoio Aliás, pela an:álise dos gráficos seguintes, podemos
mesmo verificar que mais d]e metade dos rentes não tem sequer um problema; o nível que mais
indivíduos regista a seguir { categoria ,,

isto aos dois tipos de probletha.

Problema" é o ,?roblema 
Moderado,,, aplicando_se

BLEMAS F'ORO MENTAL/COGNITIVO

Figura 32 - Disposição

mental/cognitivo - SAD

residentes se refere a problemas de foro

Socialde Ambos-os-Rios
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DOMICILIÁRIO E ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

GER.ÊNC|A 2018

fìì,Eura 34 -.Representação do SAD e seus servi

6. Pr,,qlvo DE Arr\TDADES

PRonr, AS DE MOVIMENTO

Centro Social de Ambos-os-Rios
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no PrograÍna de Ação de cada ano. O
encontrados ao longo do ano tornaram

DiSMICILIÁRIO E ESTRUTURA RES;IDENCIAL PARA IDOSOS

GERËNCIA 2018

de 2018 não foi exceção, mas os constrangimentos

O CSEARIOS faz por cumprir e de atividades de animaçiio soci

diÍïcil a concretìzação das atividades planeadas. Anível de recursos humanos, a saída da psi 5loga no mês de julho pr{udicou o cumprimento doplano das atividades semanais e das ativi programadas para datar; festivas. Relativamente às
atividades programadas pelas Oficinas de ', estas estiveram estag.nadas ao longo do ano. não
por motivos intrínsecos ao CSEARIOS. por motivos inerentes às próprias Oficinas.

Cunrpnru AtrvrnanEs poNTUArs

Figura 3ti - Relação de c
pontuais programadas

ncumprimento das atividades

No total, figuravam no programa de de 2018 24 atividades pontuais. Dessas, 17 forant
realizadas. A data de realização foi respei na maioria das atividades; quando alterada, o

alterações foram devidas a obstáculos do serviÇo.
intervalo de tempo foi sempre muito curto e

Naturalmente, os participantes dividem entre os clientes de CDr e da ERpI, pois não écomum que os clientes do SAD se desl até aro Centro, embora o possam fazer.

t,.V'

ì

t7

Não
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Panrrcl poR ArrvrDADE

Natal

ìl{agusto S. Martiúo

Confeção de pão

Chegada do outono

Dia M. do Idoso

Visita a uma quinta

lDesfolhada Minhota

Festa das Gerações

Dia dos Avós

Ida à praia

S. João

Festa Sf. Rita

Dia da Família

13 de maio

Dia daMãe

0

10

0

0

Dia Int. da Dança

25 de abnil

páscoa

Dia do pai

Dia da Mulher

Dia de S. Valentirn

Camaval

25 Anos da Instituiçã,c

Oantar as Janeiras

6050

Figura 36 - Número de participantes nas a idades pontuais progïamadas
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