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Introdução 

 

O presente Relatório de Contas diz respeito à atividade desenvolvida pelo Centro Social e Cultural de Riba 
de Ave durante o ano de 2019, dando cumprimento à alínea b) do nº1 do artigo 27º dos Estatutos da 
instituição. 

O CSCRA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social cujos estatutos foram registados na 
Direcção-Geral de Solidariedade e Segurança Social, no livro 3 das Associações de Solidariedade Social 
sob o nº 09/88, fls. 167 verso, em 28/03/88, sediada na Rua Fernando Pessoa, nº 164, freguesia de Riba de 
Ave. 

Tem como objetivos principais: apoiar a infância e juventude; proteger os cidadãos na velhice e na invalidez 
e fomentar e dinamizar atividades de carácter cultural. 

Para a persecução desses objetivos, tem em funcionamento as Respostas Sociais de Creche, Jardim-de-
Infância, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.  

Assenta numa política de qualidade baseada na promoção de uma relação aberta com a comunidade 
envolvente e famílias garantindo a satisfação das necessidades dos seus clientes. 

 

 

Atividades desenvolvidas 

Este ano letivo o projeto pedagógico intitulou-se “afetos com a natureza: observar, explorar e aprender”. 
Este projeto teve como objetivos principais a sensibilização das crianças e suas famílias para a proteção do 
meio ambiente, sempre com grande afeto a carinho pelo nosso planeta. Sabemos, hoje, o valor de 
sensibilizarmos toda a comunidade para a importância deste tema, pois tem uma grande influência no nosso 
dia-a-dia, apresentando-se como um fator decisivo para a o nosso bem-estar. 

Como em todos os planos anuais de atividades, desenvolvemos um leque de atividades educativas 
relacionados com o mundo envolvente e com as suas tradições culturais e socias, de modo a que as 
crianças se sintam o mais integradas na sociedade. São exemplos disso, a comemoração do dia de reis, 
carnaval, dia da mãe e dia do pai, vivências das diferentes estações do ano, comemoração do S. Martinho 
com a realização do tradicional magusto, a festa de Natal, entre outras. De destacar a época natalícia, em 
que todas as crianças de Jardim de Infância foram assistir a um espetáculo de Natal “Rapaz de Bronze” 
dinamizado por uma Associação Cultural de Famalicão “Circo de Papel”. 

Envolvemos também a família de forma muito ativa em todas as atividades, como um parceiro educativo 
determinante. Foram várias as iniciativas realizadas para as famílias: workshops sobre “infeções 
respiratórias”, “desenvolvimento motor da criança dos 0 aos 2 anos; e “desenvolvimento da linguagem dos 0 
aos 2 anos”; reuniões de avaliação com as famílias realizadas pela equipa educativa; festa final de ano e 
festa de Natal. Podemos referir que, foi um ano em que tivemos uma grande participação das famílias nas 
nossas atividades. Algumas das atividades dinamizadas, foram sugeridas pelos próprios pais e outras a 
convite da Instituição, o que revela vontade e interesse em se envolverem no processo educativo dos seus 
filhos. Ainda neste âmbito, referimos uma atividade em que contamos com a participação dos pais que foi a 
dinamização de um workshop de música intitulado “os instrumentos apresentam-se”, que foi realizado por 
um grupo de pais que sabiam tocar alguns instrumentos musicais. Esta foi uma das atividades realizadas no 
programa comemorativo do dia da criança. 

Para os pais, também dinamizamos, como já vem sendo hábito, o programa de educação parental “Anos 
Incríveis” destinado a pais de crianças dos 2 aos 8 anos. Este ano participaram nesta formação 15 pais, 
tendo todos concluído com sucesso. 

Outra das atividades que gostaríamos de sublinhar foi a realização da Feira do Livro, que teve como 
objetivo promover o gosto pela leitura e escrita. Foram várias as atividades realizadas neste âmbito. 
Contamos com a presença de dois escritores que apresentaram os seus livros: João Cunha e Silva com o 
Livro “Pintas e o Mistério dos Sapatos Desaparecido” e Florbela Castro com o Livro “Árvore Mãe”. 
Dinamizamos ainda, teatros infantis de sombras e de fantoches. Nesta iniciativa contamos ainda, com o 
envolvimento do Polo da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com a dinamização de um workshop 
de leitura para as crianças e idosos. 

Outras das atividades realizadas foi o dia Eco Escolas, decorreu no dia 5 de junho de forma muito positiva. 
Foram várias as atividades realizadas das quais destacamos as seguintes: Exposição de quadros "a 
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biodiversidade da minha escola"; exposição do projeto da horta e a realização de "jogos amigos do 
ambiente", sendo estes jogos organizados pelos pais. Com o desenvolvimento destas atividades, 
pretendeu-se sensibilizar toda a comunidade educativa para a importância da preservação do meio 
ambiente. Com a exposição da "biodiversidade da minha escola" demos a conhecer às crianças e 
comunidade educativa algumas árvores e arbustos da nossa escola. Foi através da pintura que as crianças 
reproduziram o que viam no meio ambiente à sua volta e aprenderam mais sobre como cuidar dele.  

Também realizamos uma exposição acerca das atividades realizadas na horta, além da divulgação do 
nosso trabalho, também sensibilizamos neste, dia para a importância de não se usarem químicos nas 
sementeiras e plantações. As crianças mostraram o que aprenderam com este projeto, nomeadamente as 
ferramentas que se usam na horta, os "amigos" e os "inimigos" da horta, assim como as plantações que 
devem estar consociadas. 

Como saídas ao exterior, realizamos o passeio de final de ano Fábrica da Ciência a Aveiro e as já habituais 
saídas à praia. Em setembro, realizaram uma saída à Quinta Pedagógica a Bairro, com o objetivo de 
assinalar o dia do animal. 

No Centro de Atividades de Tempos Livres, continuamos a dinamizar os programas de férias escolares 
(Páscoa, verão e Natal), compostos por atividades variadas, indo de encontro a uma ocupação saudável 
dos tempos livres e a um fortalecimento dos conhecimentos, capacidades e competências adequadas para 
a faixa etária destas crianças.  Das atividades realizadas, destacamos as idas à praia, idas à piscina, ida ao 
cinema, participação no espetáculo “O rapaz de bronze” em Vila Nova de Famalicão e a participação nas 
Oficinas temáticas de Educação Ambiental do Parque da Devesa em V.N. de Famalicão. Realizamos as já 
habituais atividades comemorativas da época natalícia, dia do pai e dia da mãe; atividades desportivas 
variadas; jogos e dinâmicas de grupo e o passeio de final de ano ao Centro de Ciência Viva a Aveiro. 

Temos realizado um trabalho de continuidade de apoio às famílias na realização dos trabalhos de casa e no 
apoio às refeições, estando sempre disponíveis para com elas colaborar no que for necessário. 

Relativamente às Respostas Sociais da Terceira Idade (Centro de Dia e Apoio Domiciliário) referimos a 
nossa preocupação constante em apoiar estas pessoas nas suas fragilidades e necessidades, no sentido 
de lhes permitir uma qualidade de vida e um envelhecimento saudável. 

No âmbito do nosso plano de atividades socioculturais foram realizadas semanalmente atividades 
relacionadas com: expressão plástica, jogos de mesa e de interação grupal, estimulação cognitiva, 
pequenas caminhadas, culinária e atividades intergeracionais. Como atividades integradas no Plano Anual 
de Atividades assinalamos: a primavera, o mês de Maria, festa final de ano com as famílias, dia da terceira 
idade, atividades da quadra natalícia (almoço de Natal com todos os utentes), idas à biblioteca Municipal - 
Polo de Riba de Ave, participação em convívios com outras Instituições e em torneios desportivos 
promovidos pela Câmara Municipal. 

Organizamos, também algumas ações de formação em parceria com uma Clínica Diaverum de Riba de Ave, 
destinadas aos nossos idosos (Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Comunidade) sobre diversas temáticas: 
a alimentação saudável e a prevenção da hipertensão e diabetes. Ainda em colaboração com Clínica 
Diaverum dinamizamos um rastreio da diabetes. O objetivo foi o de sensibilizar os doentes e as suas 
famílias para a importância de cuidarem da saúde, ao nível da alimentação, quer para os doentes que já 
têm esta doença ou como medida de prevenção. Pretendeu-se, ainda, que esta atividade fosse um 
momento de convívio entre todos os utentes, doentes, famílias e colaboradores de ambas as Instituições. 

Como atividades de animação dinamizamos a música, com a orientação de um professor de música. No 
que concerne à prática desportiva continuamos com o desenvolvimento dos projetos de Bocia e ginástica 
promovidos pela Câmara Municipal de V.N. de Famalicão. 

Para os idosos da nossa comunidade dinamizamos o Grupo de Cantares Tradicionais e o Projeto de 
Educação Física para a Terceira Idade “Mais e Melhores Anos” (ginástica e hidroginástica) promovidos pela 
Câmara Municipal de V.N. de Famalicão. 

Foram vários os projetos que abraçamos, dos quais destacamos os mais relevantes:  

- Projeto Eco Escolas: onde as crianças aprenderam vários conceitos relacionados com a educação 
ambiental. Neste projeto, as crianças já fazem a separação dos resíduos na sala e dinamizaram uma horta 
pedagógica. Foram várias as entidades da nossa comunidade, envolvidas neste projeto: Junta de Freguesia 
de Riba de Ave, Gabinete de Educação Ambiental da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, Resinorte, 
H2Ave e Centro de Saúde de Delães. 

- Programa de Alimentação Saudável Passezinho: aprenderam a conhecer quais os hábitos alimentares 
saudáveis que devemos de ter para termos uma boa saúde, através da realização de vários jogos 
educativos. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a equipa de saúde escolar. 
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- Programa de Saúde Oral: sensibilizaram as crianças para a importância de praticarem a escovagem dos 
dentes e como fazer. Estas atividades foram desenvolvidas em parceria com a equipa de saúde escolar.  

- Projeto contos na Pele: Para as crianças da creche desenvolvemos novamente o projeto “contos na pele” 
destinado aos pais e crianças da creche (1 aos 3 anos). Esta atividade valorizou o toque, o mundo das 
histórias e a importância das interações familiares entre pais e filhos. Foi durante 6 sessões que 4 crianças 
acompanhadas de seus pais participaram nesta iniciativa. Fazemos deste projeto uma avaliação muito 
positiva.  

- Projeto de música e dança na infância: continuamos este ano letivo com a dinamização de sessões 
semanais e música e dança. Trabalhamos e melhoramos as capacidades de expressão e comunicação da 
criança, desenvolvendo e alargando o vocabulário, assim como a linguagem corporal. Todas as salas 
tiveram semanalmente estas duas atividades intercaladas.  

- Projeto de estimulação da leitura e da escrita “meu livro, meu tesouro” 

Com o objetivo de proporcionar às crianças a aquisição de novas palavras e estimular para a aprendizagem 
da linguagem.  As crianças da creche iniciaram o projeto este mês. Para o efeito pedimos aos pais que 
colocassem na mochila um livro e que o mesmo andasse diariamente na mochila. Com este projeto também 
pretendemos sensibilizar os pais para a importância do livro como um recurso educativo fundamental para o 
desenvolvimento global da criança.  

- Projeto “Biblioteca de Sala”:  Todas as salas de Jardim de infância dinamizaram durante o ano a 
biblioteca de sala. A escolha dos livros foi criteriosa, seguindo os livros indicados no Plano Nacional de 
Leitura. As crianças saíram mais ricas desta experiência. Este é sem dúvida, um projeto a dar continuidade 
no próximo ano letivo. 

A avaliação é um dos aspetos fundamentais no desenvolvimento de qualquer projeto. Ao longo do 
desenvolvimento do nosso projeto pedagógico e plano anual de atividades constatamos que as crianças 
ficaram com bons conhecimentos na área da educação ambiental que aprenderam no âmbito do projeto eco 
escolas. A separação dos resíduos, além de já ser feito em contexto de sala, também já é uma realidade em 
casa de várias crianças. Ouvimos, com frequência comentários de algumas famílias que nos referem que as 
crianças estão muito sensíveis às boas práticas de educação ambiental.  

Verificamos, de uma forma global, um grande desenvolvimento das crianças ao nível da sua autonomia e 
independência, duas áreas fundamentais no desenvolvimento equilibrado das crianças.          

A relação com as famílias também decorreu de forma muito positiva. Constatamos este facto através dos 
dados recolhidos na administração de um questionário elaborado para o efeito. Foram avaliados vários 
aspetos, dos quais destacamos a comunicação, sendo este um dos aspetos fundamentais que contribui de 
forma decisiva para o sucesso educativo das crianças. É sem dúvida, um fator de grande importância para o 
desenvolvimento do nosso trabalho.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

As parcerias estabelecidas com a comunidade continuam a ser uma mais-valia para o sucesso do nosso 
Plano Anual de Atividades. Foram nossos parceiros as seguintes entidades:  

 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
 Comissão Social Inter-freguesias 
 Biblioteca Municipal – Pólo de Riba de Ave  
 Junta de Freguesia de Riba de Ave 
 Resinorte  
 Agrupamento de Escolas de Pedome  
 Didáxis – Cooperativa de Ensino  
 Equipa de Saúde Escolar do ESF “Terras de Camilo” 
 Equipa Concelhia de Intervenção Precoce 
 Associação Bandeira Azul 
 Bombeiros Voluntários de Riba de Ave 
 Centro Qualifica – Escola Padre Benjamim Salgado 
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Ao longo deste ano letivo, a Instituição esteve envolvida em vários projetos:  

 

 Projeto de alimentação saudável – PASSE 
 Programa de Saúde Oral 
 Projeto da Biblioteca na Comunidade                                                                                                                                         
 Projeto de Música na Infância  
 Projeto de Educação Física para a Educação Pré-Escolar  
 Projeto de Inglês para a Infância 
 Projeto de Educação Física para a 3ª Idade 
 Grupo de Cantares da Comunidade 
 Projeto de Animação Musical da 3ª Idade  
 Projeto de Intercâmbio de Idosos  
 Projeto de Intergeracionalidade “As avozinhas” 
 Projeto de Educação Parental “Anos Incríveis”  
 Projeto Eco-Escolas 
 Massagens para Bebés 
 Projeto de massagens infantil “Contos na Pele” 
 

 

 

No que respeita a investimentos, em 2019 adquirimos os seguintes equipamentos: 

 

Piso + Equipamento para Parque Infantil 17.871,20 

Máquina de Lavar Roupa 8.122,78 

Computadores + Monitores para Escritório 1.652,30 

Mesas + Cadeiras para Salas de Jardim-de-Infância 1.146,73 

Relógio de Ponto 1.045,50 

Programa informático de salários 628,31 

Lavadora de pressão 329,00 

Balizas para Parque Infantil 200,49 

Placar Publicitário 184,50 
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Evolução do Número de Utentes 

 2016 2017 2018 2019 

Creche 57 58 58 58 

Jardim de Infância 98 90 80 79 

CATL 91 85 85 70 

Centro de Dia 10 10 10 12 

Apoio Domiciliário 60 58 62 55 

Total 316 301 295 274 
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Ao longo dos últimos anos temos assistido a uma diminuição do número total de utentes a frequentar a 
instituição. Este cenário está relacionado com a diminuição do número de crianças a frequentar o Jardim-
de-Infância e o Centro de Atividades de Tempos Livres.  
 
Relativamente ao Jardim-de-Infância trata-se de uma consequência da diminuição do número de crianças 
em idade pré-escolar, situação que afeta em geral todas as instituições da nossa área geográfica.  
O Centro de Atividades de Tempos Livres foi afetado pela extinção dos Contratos de Associação com as 
escolas locais, levando à transferência das crianças para escolas de outras localidades e à consequente 
redução do CATL Clássico, a partir de maio de 2019.  
  
O número de utentes a frequentar a Creche tem-se mantido estável nos últimos anos, estando esta 
Resposta Social totalmente preenchida. No entanto, no início de cada ano letivo, a sala Creche Médios (1 a 
2 anos) nunca se encontra totalmente preenchida, uma vez que são reservadas algumas vagas para os 
bebés que ao longo do ano letivo transitam do Berçário aquando à aquisição da marcha.  
 
Relativamente à terceira idade, continua a existir um número de utentes superior aos acordos de 
cooperação devido à grande procura para estes serviços, apesar de se ter verificado uma ligeira redução no 
Serviço de Apoio Domiciliário.   
 

 

Evolução do Quadro de Pessoal 

O Centro Social e Cultural de Riba de Ave teve, em 2019, ao seu serviço 46 colaboradores efetivos.   
Foram, ainda, celebrados ao longo do ano alguns contratos de trabalho a termo incerto para a substituição 
de colaboradoras que se encontravam de baixa médica e para substituição durante o período de férias das 
colaboradoras do SAD.  

Contamos, ainda, com a colaboração externa do médico, do professor de música, da professora de inglês, 
do professor de ginástica e da professora de dança.  
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Análise da Situação Económica do CSCRA 

 

Rendimentos e Ganhos 

O total dos Proveitos foi, em 2019, de 988.186,63€, tendo-se verificado um acréscimo de 1,02% 
relativamente ao ano anterior.  

 

UM: Euros 

  2017 2018 2019 

Prestação de Serviços 335.480,06 351.360,57 337.162,63 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 593.243,71 587.320,81 605.360,86 

Outros Rendimentos e Ganhos 38.226,08 39.533,41 45.663,14 

Proveitos e Ganhos Financeiros 0,95 0,00 0,00 

Total 966.950,80 978.214,79 988.186,63 
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Conta 72 - Prestação de Serviços 

Na conta 72 – Prestação de Serviços são registados os valores das comparticipações familiares recebidas 
pelos serviços prestados aos utentes e as quotizações dos sócios da instituição.  

Verifica-se, em 2019, uma redução de 4,04% relativamente ao ano anterior. 
 

 2017 2018 2019 Var 18/19 

72111 - Creche 58.079,26 62.743,58 61.316,96 -2,27% 

72112 - Jardim-de-Infância 110.626,64 110.464,31 107.425,00 -2,75% 

72113 – CATL Ext. Horário 50.169,52 50.183,97 51.169,49 1,96% 

72114 – CATL Clássico 13.217,03 13.030,51 6.140,28 -52,88% 

72142 - Centro de Dia 25.557,75 25.591,80 27.161,15 6,13% 

72143 - Apoio Domiciliário 74.833,30 86.447,45 81.108,45 -6,18% 

722 - Quotizações  2.996,56 2.898,95 2.841,30 -1,99% 

Total 335.480,06 351.360,57 337.162,63 -4,04% 
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A variação destes valores está diretamente relacionada com o número de utentes a frequentar a instituição 
e com as oscilações dos rendimentos e despesas dos agregados familiares em cada ano. 

Na Creche, a variação da frequência dos utentes de um ano para o outro está relacionada com a admissão 
de bebés para o Berçário que só completam os 4 meses após o início do ano letivo e com o número de 
vagas reservadas na Creche Médios para as crianças que transitam do Berçário no decorrer do ano letivo, 
após aquisição da marcha. 

Relativamente ao Jardim-de-Infância, apesar da capacidade instalada de 95 utentes, tivemos no ano letivo 
2018/2019 uma média de 85 utentes a frequentar a instituição e iniciamos o ano letivo 2019/2020 com 79 
utentes. Isto levou a uma redução de 2,75% no valor anual da prestação de serviços.  

No CATL de Extensão de Horário verifica-se um acréscimo de 1,96%, enquanto que no CATL Clássico se 
verifica uma redução de 52,88%, provocada pela desistência das crianças que foram afetadas pela extinção 
dos Contratos de Associação nas escolas da freguesia. 

No Centro de Dia, o acréscimo de 6,13% está relacionado com o pequeno aumento do número de utentes a 
frequentar aquela resposta.  

No Serviço de Apoio Domiciliário, verifica-se uma pequena redução na média anual de frequência de 
utentes, o que leva a uma quebra de 6,18%. 

 

 

Conta 75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração  

Na conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração estão registados os valores dos Acordos de 
Cooperação com a Segurança Social e Subsídios à Exploração de outras entidades.  

Verifica-se um acréscimo de 3,07% relativamente ao ano anterior.  
 

 2017 2018 2019 Var 18/19 

7511 - Acordos Cooperação (ISS, IP) 593.243,71 587.320,81 603.435,86 2,74% 

     7511111 - Creche 173.512,36 182.946,34 195.571,64 6,90% 

     7511113 - Jardim de Infância 213.715,35 193.822,11 190.115,34 -1,91% 

     7511114 – CATL Extensão Horário 23.949,00 24.478,20 25.336,80 3,50% 

     7511115 – CATL Clássico 7.993,92 8.169,60 8.279,52 1,35% 

     7511412 - Centro de Dia 11.956,68 12.220,20 12.647,88 3,50% 

     7511414 - Apoio Domiciliário 162.116,40 165.684,36 171.484,68 3,50% 

7512 - FSE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7513 - IEFP, IP 0,00 0,00 1.925,00 100,00% 

7514 - FSS 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7515 - Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7518 - Outros 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Total 593.243,71 587.320,81 605.360,86 3,07 % 

 

 

Na Creche e no Jardim-de-Infância as oscilações justificam-se pela variação do número de utentes a 
frequentar a instituição durante o ano letivo. Apesar da Creche se encontrar lotada, alguns bebés são 
admitidos no decorrer do ano letivo após completarem os 4 meses de idade. A instituição só começa a 
receber o valor correspondente à comparticipação da Segurança Social após a entrada da criança, o que 
provoca uma oscilação nos valores recebidos de ano para ano; 

No CATL, Centro de Dia e SAD o aumento verificado deve-se à atualização dos valores recebidos por 
utente efetuada pela Segurança Social.   
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Conta 78 - Outros Rendimentos e Ganhos 

A conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos incluí os valores relativos a Correções de Exercícios 
Anteriores, Subsídios ao Investimento, Donativos e outros, conforme tabela abaixo.  

Verifica-se um acréscimo de 15,51% relativamente ao ano anterior. 
 

 2017 2018 2019 Var 18/19 

7881 - Correções exercícios anteriores 385,38 1.314,51 2,82 -99,79% 

7883 - Subsídios para investimento 22.050,25 22.050,25 22.950,06 4,08% 

7888 - Outros 15.790,61 15.018,65 19.860,26 32,24% 

7889 - Donativos 0,00 1.150,00 2.850,00 147,83% 

Total 38.226,24 39.533,41 45.663,14 15,51% 

 

 

Os Outros Rendimentos incluem, em 2019, os valores abaixo discriminados: 

7888 - Outros 2019 

Seguro saúde - valor suportado por colaboradores / estornos  5.159,58 

Reembolsos seguro acidentes pessoais/trabalho 1.210,60 

Consignação IRS 6.594,95 

Receitas Festa Final (donativos para parque infantil) 1.076,22 

Receitas Feira do Livro 1.128,25 

Receitas Programa Educação Parental (não utentes) 260,00 

Prémio Resinorte (concurso separação resíduos) 423,64 

Serviço transporte piscina idosos 1.255,00 

Serviço de alimentação Riba de Ave Hóquei Club 1.312,50 

Descontos/devoluções produtos 1.439,52 

Total 19.860,26 
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Gastos 

O total dos Gastos atingiu, em 2019, o valor de 967.191,31€, verificando-se uma redução de 2,48% 
relativamente ao ano anterior. 

        UM: Euros 

  2017 2018 2019 

CMVMC 121.542,49 126.641,25 115.564,97 

FSE 137.321,70 136.275,87 127.343,21 

Custos com Pessoal 652.825,00 673.814,35 671.471,78 

Outros Custos e Perdas 54.610,08 55.049,90 53.509,02 

Total Gastos 966.299,27 991.971,60 967.888,98 
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Conta 61 - CMVMC 

Na conta 61 – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas são contabilizados os géneros 
alimentares destinados à confeção das refeições. Regista-se, aqui, uma diminuição de 8,75% relativamente 
ao ano anterior.  

 

 2017 2018 2019 

   Existências Iniciais 4.350,00 2.300,00 2.250,00 

   Compras 119.492,49 126.591,25 114.264,97 

   Regularização de existências 0,00 0,00 0,00 

   Existências Finais 2.300,00 2.250,00 950,00 

   Custo do Exercício 121.542,49 126.641,25 115.564,97 

 

A diminuição do custo com esta rubrica está relacionada com a variação da frequência de utentes na 
instituição, nomeadamente a redução do número de crianças nas Respostas Sociais Jardim-de-Infância e 
CATL Clássico e também com a constante procura de melhores soluções no que diz respeito a 
qualidade/preço dos produtos adquiridos. 
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Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 

A conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos engloba os serviços prestados por terceiros à instituição. 
Verifica-se, no total, uma redução de 0,76% relativamente ao ano anterior.  
 

 2017 2018 2019 Var 18/19 

Serviços especializados         

     Trabalhos especializados 2.622,40 5.780,55 4.541,15 -21,44% 

     Publicidade e propaganda 159,91 286,60 268,76 -6,22% 

     Vigilância e Segurança 95,56 126,49 416,11 228,97% 

     Honorários 11.988,89 13.703,17 12.351,56 -9,86% 

     Comissões 427,50 366,00 310,00 -15,30% 

     Conservação e reparação 12.817,44 16.909,91 12.196,07 -27,88% 

     Outros 80,00 54,00 490,85 808,98% 

Materiais      

     Ferramentas e utensílios 4.313,27 4.186,04 4.411,28 5,38% 

     Livros e documentação técnica 89,46 349,72 147,31 -57,88% 

     Material de escritório 1.830,49 1.556,86 1.074,69 -30,97% 

     Artigos para oferta 2.129,18 1.555,45 1.936,03 24,47% 

     Material didático 12.776,32 10.596,66 10.699,25 0,97% 

     Jornais e revistas 40,00 174,90 35,80 -79,53% 

     Outros 616,41 735,32 1.472,83 100,30% 

Energia e fluídos      

     Eletricidade 10.531,44 9.735,92 9.615,01 -1,24% 

     Combustíveis 10.097,00 10.207,76 9.354,35 -8,36% 

     Água 5.464,74 4.626,79 4.300,48 -7,05% 

     Gás 7.425,44 6.918,31 8.528,51 23,27% 

     Outros 3.945,37 4.995,77 4.362,95 -12,67% 

Deslocações, estadas e transportes      

     Deslocações e estadas 8.837,19 9.257,22 7.949,19 -14,13% 

Serviços diversos      

     Rendas e alugueres 1.018,20 1 018,20 1.018,20 0,00% 

     Comunicação 2.159,14 2.389,55 2.673,57 11,89% 

     Seguros 3.995,21 3.788,22 3.972,58 4,87% 

     Limpeza, higiene e conforto 22.948,66 20.485,14 19.711,59 -3,78% 

     Rouparia 5.604,33 2.896,08 1.803,91 -37,71% 

     Decorações 1.302,65 1.453,00 1.927,27 32,64% 

     Outros serviços 1.837,71 1.135,95 738,00 -35,03% 

     Encargos de saúde com utentes 2.207,79 986,49 1.035,91 5,01% 

Total  137.321,70 136.275,87 127.343,21 -6,55% 
 

 

 Trabalhos especializados – atualizações/manutenção dos programas informáticos, serviço de 
teleassistência do SAD, cabeleireira para o Centro de Dia e gasto com análises periódicas dos 
alimentos;  

 Publicidade e Propaganda - publicação nos jornais locais das Convocatórias das Assembleias Gerais 
da instituição de março e novembro; 

 Vigilância e Segurança - manutenção dos extintores e outros meios de combate a incêndio; 

 Honorários - colaboradores externos (médico, professor de música, professora de inglês, professor de 
educação física e professora de dança); 
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 Conservação e reparação – conservação e reparação automóvel, de instalações e de equipamentos, 
conforme tabela: 
 

Conservação e Reparação 2017 2018 2019 Var 18/19 

Viaturas 7.545,66 10.391,24 5.945,56 -42,78% 

Instalações 1.126,77 1.100,94 2.208,91 100,64% 

Equipamentos 4.145,01 5.417,73 4.041,60 -25,40% 

 

 Outros serviços especializados – aluguer de máquina retroescavadora para trabalhos no parque 
infantil; 

 Ferramentas e utensílios – loiças e utensílios para a cozinha, marmitas para o SAD e materiais 
utilizados em algumas reparações na instituição;  

 Artigos para oferta - prendas de Natal para os utentes da instituição e ofertas aos finalistas do Jardim-
de-Infância; 

 Material didático – materiais utilizados nas atividades das salas (jogos, livros, papel, cartolinas, tintas, 
etc...); 

 Outros materiais – livros de finalistas e livros da Feira do Livro;  

 Energia e fluídos – eletricidade, combustíveis, água, gás e pellets para alimentação das caldeiras; 

 Deslocações e estadas - esta conta desdobra-se conforme a tabela: 
 

Deslocações e estadas 2017 2018 2019 Var 18/19 

     Pessoal 163,81 445,52 97,40 -78,14% 

     Utentes 8.673,38 8.811,70 7.851,79 -10,89% 

 

Nas Deslocações de Utentes estão registadas as saídas das crianças ao exterior como passeios, 
“visitas de estudo” e deslocações do Jardim-de-Infância e do CATL à praia (incluindo valores de 
aluguer de autocarros e refeições); 

 Rendas e alugueres – aluguer mensal da impressora/fotocopiadora; 

 Comunicação – telefone e internet; 

 Seguros - dividem-se conforme tabela abaixo: 
 

Seguros 2017 2018 2019 Var 18/19 

Escolar 663,08 654,95 647,86 -1,08% 

Automóvel 2.513,23 2 243,58 2.211,37 -1,44% 

Instalações 818,90 699,27 724,26 3,57% 

Intoxicações alimentares* 0,00 190,22 389,09 100,00% 

Acidentes Pessoais - Formação 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Total 3.995,21 3.788,02 3.972,58 4,87% 
 

* O seguro de intoxicações alimentares foi feito pela primeira vez em junho de 2018, pelo que nesse 
ano o pagamento corresponde a metade do valor. 

 Limpeza, Higiene e Conforto – produtos de higiene e limpeza utilizados na instituição; 

 Rouparia - aquisição de batas e t'shirts para as crianças e para as funcionárias. As variações desta 
conta estão relacionadas com a necessidade de em cada ano se proceder a uma maior ou menor 
reposição de stocks destes artigos; 

 Decorações – manutenção dos jardins e outras decorações; 

 Outros Serviços – aluguer dos palcos para as Festas de Finalistas e Festa de Final de Ano Letivo; 

 Despesas de Saúde com Utentes - tratamentos do hospital em casos de acidentes pessoais (sendo 
posteriormente pedido o reembolso ao seguro) e alguns medicamentos para os primeiros socorros 
prestados na instituição. 
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Conta 63 - Gastos com Pessoal 

Na conta 63 - Custos com Pessoal verifica-se em 2019 uma redução de 0,35% relativamente ao ano de 
2018. 
 

                   UM: Euros 

  2017 2018 2019 Var 18/19 

Remunerações Certas  495 386,66 512 130,66 508 397,42 -0,73% 

Remunerações Adicionais 23 933,00 25 083,76 25 984,71 3,59% 

Encargos s/ Remunerações 116 236,27 120 492,86 119 340,47 -0,96% 

Outros Custos c/ Pessoal 17 269,07 16 107,07 17 749,18 10,19% 

Total 652 825,00 673 814,35 671 471,78 -0,35% 
 

6321 - Remunerações Certas 

Apesar das atualizações salariais e do aumento do SMN, verifica-se uma redução de 0,73% na rubrica de 
remunerações certas que está relacionada com a extinção de um contrato de trabalho com uma Auxiliar de 
Educação do Jardim-de-Infância no final do ano de 2018.   
 

6322 - Remunerações Adicionais  

A subconta de remunerações adicionais está dividida de acordo com a tabela: 
 

Remunerações adicionais 2017 2018 2019 Var 18/19 

     Subsídios de alimentação 1 281,33 1 506,96 1 577,98 4,71% 

     Diuturnidades 21 051,67 22 276,80 20 241,73 -9,14% 

     Gratificações 600,00 0,00 1 865,00 -100,00% 

     Complemento de função 1 000,  1.300,00 2 300,00 76,92% 

Total 23 933,00 25 083,76 25 984,71 3,59% 
 

 

635 - Encargos sobre Remunerações 

Nesta rubrica são registados os encargos com a Segurança Social suportados pela instituição. Verifica-se 
aqui uma redução de 0,96%. 
 

Outros Gastos com Pessoal 

Nos Outros Gastos com Pessoal, estão incluídas as seguintes subcontas: 
 

Outros Custos com Pessoal 2017 2018 2019 Var 18/19 

634 - Indemnizações 1 318,73 1 444,60 282,55 -80,44% 

636 - Seguro de Acidentes Trabalho 5 146,72 4 856,40 5 568,80 14,67% 

638 - Outros Custos com Pessoal 10 803,62 9 806,07 11 897,83 21,33% 

          Formação Profissional 596,00 1 339,00 2 805,00 109,48% 

          Seguro Saúde 6 526,31 6 783,82 6 122,00 -9,76% 

          Outros 3 681,31 1 683,25 2 970,83 76,49% 

Total 17 269,07 16 107,07 17 749,18  10,19% 

 

Na rubrica de Outros Custos com o Pessoal são contabilizados os valores pagos pelos serviços de saúde, 
higiene e segurança no trabalho, despesas com renovação de TCC e ofertas aos colaboradores no Natal. 
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Amortizações, Outros Gastos e Perdas e Gastos e Perdas Financeiros 
 

 
                UM: Euros 

  2017 2018 2019 Var 18/19 

Amortizações 43 417,01 42 800,70 43 774,25 2,27% 

Outros Gastos e Perdas 8 488,67 9 768,93 7 841,89 -19,73% 

Gastos e Perdas Financeiros 2 704,40 2 480,27 1 892,88 -23,68% 

Total  54 610,08 55 049,90 53 509,02 -2,80% 

 

Outros Gastos e Perdas 
 

Conta 68 - Outros Gastos e Perdas 2017 2018 2019 Var 18/19 

681 – Impostos e taxas 0,00 318,10 0,00 -100,00% 

683 - Dividas incobráveis 0,00 0,00 857,15 100,00% 

6881 - Correções desfavoráveis exercícios anteriores 7 761,86 8 418,61 5 474,57 -34,97% 

6882 - Donativos 0,00 0,00 154,00 100,00% 

6883 - Quotizações 0,00 470,00 470,00 0,00% 

6887 - Multas e penalidades 20,91 75,00 0,00 -100,00% 

698 - Outros custos e perdas extraordinários 705,90 487,22 886,17 81,88% 

Total 8 488,67 9 768,93 7.841,89 -19,73% 
 
 
As correções desfavoráveis de exercícios anteriores incluem acertos de valores de utentes (valores que 
ficaram por cobrar relativos a anos anteriores) e a insuficiência de estimativa no cálculo das férias e 
subsídio de férias a pagar em 2019 (custo de 2018). 
 
Na subconta Outros Custos e Perdas Extraordinários foram registados em 2019 os seguintes valores: 
  

Acerto de conta Utentes / Devoluções 698,90 

Acertos conta FCT e TSU 40,76 

Desistências de sócios 146,51 
 

 

 

Gastos e Perdas Financeiros 

Registam-se aqui os valores relativos aos serviços bancários (comissões) com transferências e Terminal de 
Pagamento Automático, os juros relativos ao empréstimo do Montepio (Linha de Crédito II para apoio às 
IPSS’s) e os juros suportados com o leasing da Renault Kangoo (viatura adquirida para o Serviço de Apoio 
Domiciliário em agosto de 2016).  
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Análise estrutural das contas de Rendimentos e Gastos 

 

Rendimentos e Ganhos  

  2018 % 2019 % 

Prestação de Serviços a Utentes 351.360,57 35,92% 337.162,63 34,12% 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 587.320,81 60,04% 605.360,86 61,26% 

Outros Rendimentos e Ganhos 39.533,41 4,04% 45.663,14 4,62% 

Proveitos e Ganhos Financeiros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 978.214,79 100,00% 988.186,63 100,00% 

 
Gastos e Perdas 

  2018 % 2019 % 

CMVMC 126.641,25 12,77% 115.564,97 11,94% 

Fornecimentos e Serviços Externos 136.466,10 13,76% 127.343,21 13,16% 

Gastos com Pessoal 673.814,35 67,93% 671.471,78 69,37% 

Outros Gastos e Perdas 55.049,90 5,55% 53.509,02 5,53% 

Total Custos 991.971,60 100,00% 967.888,98 100,00% 
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Resultado Líquido do Exercício 

 

No ano de 2019, a instituição registou um Resultado Líquido do Exercício no valor de 20.297,65€. 
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Apreciação Financeira 

 

  2017 2018 2019 Var 18/19 

EBITDA 46 772,15 31 714,39 65 964,78 108,00% 

EBITDA (excluindo subs diferidos) 24 822,08 9 664,14 42 914,53 344,06% 

Total do Ativo 839 363,17 776 465,87 784 148,50 0,99% 

Total do Capital Próprio 676 032,19 619 212,12 626 559,71 1,19% 

Total do Passivo 163 330,98 157 253,75 157 588,79 0,21% 

Autonomia Financeira 80,54% 79,75% 79,90% 0,20% 

Endividamento 19,46% 20,25% 20,10% -0,77% 

Solvabilidade 4,14 3,94 3,98 0,97% 

 

O EBITDA traduz os resultados antes de impostos, gastos de financiamento, depreciações e amortizações, 
ou seja, o quanto a instituição gera de recursos através das suas atividades operacionais. 

 

A instituição apresenta, em 2019, uma Autonomia Financeira (independência da instituição face a capitais 
alheios) de 79,9% (sendo este indicador maior que 50%, traduz grande solidez e baixo risco para a 
instituição).  

 

A Solvabilidade indica a capacidade da instituição para fazer face aos compromissos de médio e longo 
prazo. Sendo maior que 1 significa que o valor dos Capitais Próprios é superior ao Passivo, refletindo baixo 
risco, dado que os capitais próprios são suficientes para fazer face às dividas a terceiros e existe margem 
de segurança. A instituição apresenta em 2019 uma solvabilidade de 3,98. 
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No total do Capital Próprio verifica-se um aumento de 1,19% relativamente ao ano anterior.  
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Fundos patrimoniais Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 
Fundos 16.014,01 0,00 0,00 16.014,01 
Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultados transitados 214.688,28 0,00 13.566,58 201.121,70 
Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras variações fundos patrimoniais 402.076,41 10.000,00 22.950,06 389.126,35 
Total 632.778,70 10.000,00 36.516,64 606.262,06 
Resultado Líquido do Exercício    20.995,32 

 

 

 

Execução Orçamental  

Rendimentos 

Rendimentos Orçamento Valor 2019 Diferença Var % 
Prestação Serviços 358 851,89 337 162,63 -21 689,26 -6,04% 
     Comparticipações Familiares 355 952,94 334 321,33 -21 631,61 -6,08% 
     Quotizações Sócios 2 898,95 2 841,30 -57,65 -1,99% 
Subsídios, Doações e Legados à 
Exploração 

566 642,24 605 360,86 38 718,62 6,83% 

     Acordos Cooperação Seg. Social 566 642,24 603 435,86 36 793,62 6,49% 
     FSE (Formação para a Inclusão) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     IEFP,IP 0,00 1 925,00 1 925,00 0,00% 
     FSS 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     Outros 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Proveitos Extraordinários 37 047,03 45 663,14 8 616,11 23,26% 
     Subsídios Diferidos 22 050,25 22 950,06 899,81 4,08% 
     Donativos 0,00 2 850,00 2 850,00 100,00% 
     Outros 14 996,78 19 863,08 4 866,30 32,45% 
Proveitos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Total 962 541,16 988 186,63 25 645,47 2,66% 

 

Gastos 

Custos Orçamento Valor 2019 Diferença Var % 

CMVMC 122 973,08 115 564,97 -7 408,11 -6,02% 
Fornecimentos e Serviços Externos 131 054,85 127.343,21 -3 711,64 -2,83% 
Custos com Pessoal 652 979,50 671 471,78 18 492,28 2,83% 
Amortizações 41 362,64 43 774,25 2 411,61 5,83% 
Outros Gastos e Perdas 8 473,91 7 841,89 -632,02 -7,46% 
Gastos e Perdas Financeiros 2 156,20 1 892,88 -263,32 -12,21% 
Total 959 000,18 967 191,31 8 191,13 0,93% 

 

 

 

 



CSCRA - Relatório e Contas de 2019                                                                           Página 20 de 23 

Aplicação de Resultados 

Solicitamos que o Resultado Líquido do Exercício de 2019, no valor de 20.297,65€ transite para o ano 
seguinte. 

 
Encerramento 

A Direção do CSCRA expressa sinceros agradecimentos a todas as pessoas e entidades que 
acompanharam a instituição no ano de 2019. 

 

Riba de Ave, 15 de julho de 2020 

A Direção  
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