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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 2020, 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.  

 

 

Atividades desenvolvidas 

O tema do projeto pedagógico foi “tantas mãos, um só planeta para viver” que pretendeu 
desenvolver um conjunto de atividades sobre as temáticas da educação para a sustentabilidade, a saúde 
mental, a cidadania e o envolvimento e participação familiar. Privilegiou uma educação globalizante e 
integradora, onde foi valorizada a opinião e conhecimentos das crianças e das suas famílias. Promoveu ao 
mesmo tempo a capacidade de observação, o sentido crítico, a transformação, a exploração e a vivência 
das emoções e o desenvolvimento da criatividade das crianças. 

Apesar de ter sido um ano atípico, a Instituição nunca deixou de estabelecer relação com todos os 
utentes. Em contexto presencial dinamizamos algumas atividades do nosso plano anual de atividades, 
nomeadamente a comemoração dos reis e os festejos do Carnaval. Em março, iniciamos o trabalho do Dia 
do Pai, este é sempre um dia muito especial, as nossas crianças apreciam muito. Nas várias áreas de 
conteúdos curriculares desenvolveram algumas atividades: atividade de expressão plástica, os valores da 
família a importância das figuras parentais e a aprendizagem de uma canção acerca do Dia do Pai.  

Continuamos com o desenvolvimento das aulas de educação física orientadas por um professor. 
Foram várias as atividades de interação grupal e de desenvolvimento das capacidades de expressão 
motora. As aulas foram muito participadas pelas crianças, foi sempre com grande entusiasmo que aderiram 
a todas estas atividades de expressão motora. Como atividade de enriquecimento curricular continuamos 
com o inglês.  

Entretanto, a partir do dia 12 de março, devido à pandemia do Covid -19 fomos forçados ao 
encerramento da Instituição. Mas, apesar deste facto continuamos a desenvolver o nosso trabalho através 
da dinamização de um projeto de educação á distância. Este projeto estabeleceu um plano de comunicação 
com as famílias no sentido, de dentro do possível dar continuidade ao trabalho que já estávamos a 
desenvolver na Instituição. Outro dos objetivos foi o de manter os laços com as nossas famílias e com as 
nossas crianças.  

Sabendo da importância das rotinas, começamos por enviar para as famílias um exemplo de uma 
rotina estruturada e que fosse equilibrada para o dia-a-dia das crianças. Sensibilizamos as famílias para a 
importância de manter as rotinas para que as crianças se sentissem mais seguras e mais confiantes, algo 
muito importante na infância das crianças, pois com todas as alterações que estão a ocorrer a nível família, 
foi de extrema importância sensibilizar as famílias para a manutenção das rotinas das crianças ou então 
adaptar aos novos desafios da família 

Criamos também um Serviço de Aconselhamento Parental, com o objetivo de apoiar os pais nestes 
tempos de pandemia. Enviamos documentação elaborada pela ordem dos psicólogos e manifestamos a 
nossa constante disponibilidade para apoiarmos no que fosse necessário. Foi uma forma de encontrarmos 
de nos mantermos “distantes”, mas presentes no dia-a-dia das nossas famílias.  

Semanalmente, também enviamos para os pais um “Folheto Educativo” com algumas orientações 
pedagógicas para os pais realizarem em casa com as crianças. As atividades propostas foram sempre de 
encontro ao projeto curricular da sala e ao nível de desenvolvimento das crianças. Procuramos propor 
atividades simples e divertidas em que pudessem participar todos os elementos da família e com recurso a 
materiais/objetos que tivessem à mão em casa. Não dispensamos também a sensibilização ambiental, 



CSCRA - Relatório e Contas de 2019                                                                           Página 4 de 23 

procurando que as famílias trabalhassem com as crianças a importância de continuarem a proteger o 
planeta. 

Também de forma, a mantermos as redes de comunicação com famílias, todas as salas criaram 
Grupos do WhatsApp para trocarem mensagens e aquisições /noticias das crianças acerca do seu 
desenvolvimento global (ex. partilhar quando deram os primeiros passos, quando faziam anos,). Também 
foram realizadas vídeo chamadas com alguma frequência, sempre com o objetivo de saber como se 
encontravam as crianças e manter os vínculos entre cuidadores e as crianças. Os pais referiram estas 
práticas como muito positivas, uma vez que se registou uma grande aproximação entre todos os elementos 
do grupo, conheceram-se melhor, ainda que virtualmente. Este foi um aspeto muito positivo deste tempo de 
educação à distância, apontado pelas famílias. 

Ainda com o objetivo de manter os laços e a ligação entre a Instituição e a família, criamos a 
iniciativa “Delicias da Minha Escola” que consistia no envio de uma fotografia da criança no contexto de sala 
na Instituição. A ideia é a criança reavivar as suas memórias positivas e lembrar dos rostos e objetos dos 
seus contextos educativos. A avaliação desta atividade por parte das famílias foi bastante positiva.  

A nível das atividades programadas no nosso plano anual de atividades, sugerimos aos pais 
promoverem experiências educativas relacionadas com as vivências da Primavera, nomeadamente: a 
exploração da natureza, animais e flores; elaboração de trabalhos de expressão plástica sobre esta 
temática. 

No âmbito do Plano Anual de Atividades, celebramos o Dia da Terra com a publicação de um vídeo 
do hino escolas com algumas imagens de atividades relacionadas com o meio ambiente que já tínhamos 
realizado na Instituição. Também enviamos vídeos personalizados a contar histórias relacionadas com o 
planeta. Foi sugerida a plantação de legumes e de legumes. Ainda neste âmbito, também desafiamos as 
famílias a terem uma horta em casa. 

Em abril, comemoramos, como já é habitual a Páscoa. Para assinalar esta época, enviamos para as 
crianças canções sobre a Páscoa e um postal para a família. Sugerimos ainda, a realização de atividades 
de expressão plástica com o recurso a materiais reutilizados.  

No mês de maio assinalamos o Dia da Família com a apresentação de um vídeo personalizado 
acerca da importância da família e da interação entre a família e a Instituição. Todas as salas enviaram 
vídeos personalizados a contar histórias e ao mesmo tempo proporcionamos a expansão dos 
conhecimentos das crianças, através do envio de sugestão de atividades para realizar em famílias.  

Assinalamos também o Dia da Mãe. Todas as salas enviaram por e -mail um miminho para as 
mães: canções, fotografias e filmes. As respostas por parte das mães foram muito positivas. Todas 
referiram que apreciaram o cuidado e o gesto que tivemos para com elas.  

Ao longo do deste período do trabalho à distância promovemos a estimulação da leitura, sempre 
numa perspetiva da importância do envolvimento parental, como senso fundamental para o sucesso 
educativo.  

Além destas atividades comemorativas, todas as salas deram continuidade dentro do possível, aos 
projetos curriculares de sala. 

Em maio e junho deu-se o regresso à Instituição das Respostas Sociais da Creche e Jardim de 
Infância. A nossa maior preocupação foi o de acolher as crianças e proporcionar momentos de segurança 
afetiva com as crianças e com as famílias. 

Continuamos a dar implementar os projetos da nossa Instituição nomeadamente: projeto de 
promoção da leitura e da escrita (apesar da limitação das idas à biblioteca não terem sido permitidas, 
continuamos a dinamizar a biblioteca de sala e o Projeto “Meu Livro, Meu Tesouro” destinado às crianças da 
creche); projeto eco escolas, com a dinamização de várias atividades relacionadas com a temática da água, 
resíduos, energia, agricultura biológica, biodiversidade e espaços exteriores. Ainda neste âmbito, de 
proteção do meio ambiente, dinamizamos atividades de educação ambiental em casa (incentivo à 
reciclagem e separação e redução dos resíduos); concurso familiar “ideias ecológicas de Natal na minha 
casa; participamos no desafio promovido pela ABAE e pela Compal “este ano os enfeites são por tua conta”; 
cominuamos a fazer a reciclagem e separação dos resíduos da sala, bem como a utilização de materiais 
recicláveis para a elaboração de alguns trabalhos de expressão plástica em contexto de sala. No Natal, 
também decoramos os jardins exteriores, com trabalhos elaborados pelas crianças em conjunto com as 
famílias em material reutilizado. 

Em setembro organizamos a semana da brincadeira, pois brincar é uma tarefa muito importante 
para as crianças. Quisemos sensibilizar e reforçar as famílias para a importância de brincarem com os seus 
filhos e terem momentos de qualidade e de interação positiva, mesmo nesta situação de pandemia. Assim 
sendo, na Instituição organizamos um jogo por sala, em que o mesmo foi partilhado com os outros grupos. 
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Os critérios de escolha dos grupos foram baseados em as famílias conseguirem fazer os mesmos, sendo de 
fácil aplicação e ao mesmo tempo poderem fazer em casa e com recursos que todos temos ao dispor.  

No Jardim de Infância, estes jogos foram partilhados com as famílias através do envio de um 
pequeno vídeo com a explicação e exemplificação dos jogos pelas crianças. Os jogos apresentados foram 
os seguintes: Circuito dos Pés – Sala de Jardim3; Circuito Divertido- Sala de Jardim 4; Jogo das Cores- 
Sala de Jardim Vertical; Jogo do Esconde-Esconde – Sala de Jardim 5.  

Na creche, as crianças brincaram através da exploração de sensações. Foi construído um livro 
táctil, com o objetivo de proporcionarmos experiências de aprendizagem com recurso a todos os sentidos da 
criança.  

Em todas as atividades, foram visíveis o entusiasmo e o grande envolvimento das crianças. 

Foi em outubro que iniciou um novo grupo, composto por 8 elementos, no âmbito do programa de 
Educação Parental “Anos incríveis”. Devido à situação de pandemia que estamos a viver, esta atividade 
decorreu nas instalações da clínica Physiozen em Delães. Um dos grandes objetivos desta atividade foi o 
de dotar os pais de métodos e estratégias educativas para melhor lidarem com o comportamento dos seus 
filhos. O programa foi composto por 14 sessões semanais. 

Ainda neste mês de outubro, assinalamos o Dia da Música, Dia o Animal com a dinamização de 
uma recolha de alimentos para animais e o dia da alimentação com a valorização dos nossos produtos da 
horta (elaboramos: pão de espinafres, frasquinhos com sal aromatizado com alecrim e massa de 
espinafres). 

Em novembro, o que mais se destacou foi o S. Martinho, com a realização do habitual magusto, 
mas desta vez numas condições especiais devido ao COVID-19.  

As crianças do Jardim de Infância assistiram ainda, a uma sessão on-line com a apresentação do 
Livro “Planeta Limpo” do Filipe Pinto.  

Para comemorar a quadra natalícia, dinamizamos um programa de atividades que fossem de 
encontro à magia de Natal sentida pelas nossas crianças. Assim sendo, algumas das atividades realizadas 
foram as seguintes: elaboração do presépio de Natal, elaboração do quadro do advento para as famílias, 
dinamização do teatro infantil “O Capuchinho vermelho Vive um Natal Diferente”, confeção de bolachinhas 
de Natal, dinamização com a participação das famílias “o Pai Natal conta uma história todos os dias. A 
Instituição também ofereceu uma lembrança de Natal a todas as crianças.  

Nas respostas sociais vocacionadas para a terceira idade, nomeadamente o Centro de Dia encerrou 
presencialmente. No entanto, a Instituição continuou a prestar apoio aos idosos e as suas famílias: 
estabelecimento de contactos telefónicos regulares realizado semanalmente com as idosas e com as 
famílias sempre que necessário; estabelecimento de contactos telefónicos de apoio psicossocial (foram 
efetuados telefonemas mais frequentes às idosas que se encontravam mais isoladas), envio de material 
lúdico – didáticos  (implementação de um plano de intervenção com o objetivo de minimizar as nefastas 
consequências do isolamento social), acompanhamento médico (sempre que necessário foram 
estabelecidos contactos telefónicos com o médico da Instituição no sentido de apoiar e aconselhar as 
idosas. Foram ainda estabelecidos contactos com os médicos de família e deslocações ao Centro de Saúde 
para entrega e marcação de exames); preparação da medicação de algumas utentes. Continuou-se a 
atualizar, avaliar e implementar os planos de desenvolvimento individual dos idosos.  

O serviço de Apoio Domiciliário continuou a funcionar normalmente, apenas mantivemos um 
contacto mais frequente a alguns idosos que se encontravam em situação de maior isolamento social. 

Acrescentamos ainda que, a Instituição no ano de 2020 foi distinguida com o segundo Selo Escola 
Amiga da Criança atribuído pela CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), pela Leya 
Educação e pelo Psicólogo Educado Sá pelos seguintes projetos: Guardiões do Planeta; Projeto de 
Interação Familiar “Sente e Vive o Natal neste Planeta”; Projeto “Detetives do Plástico”; Projeto “Uma Horta 
em Casa”; Projeto Lúdico “Vamos Brincar ao S. Martinho?” e projeto de envolvimento e participação familiar 
“Famílias Felizes”.  

Também foi atribuído à Instituição o Galardão Eco Escolas, significado o bom trabalho desenvolvido 
na Instituição em matéria de proteção ambiental.  
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No que respeita a investimentos, em 2020 adquirimos os seguintes equipamentos: 

 

Máquina de descascar batatas 1.888,30 

Armário vestiário 324,47 

Computador portátil 999,99 

Cadeiras para “comboio de jardim” 109.65 

Mesas com bancos de Jardim 498,15 

Baloiço + piso para Parque Infantil 2.629,28 

Videoprojector 501,74 

Máquinas fotográficas 260,99 

 

 

 

Evolução do Número de Utentes 

 2017 2018 2019 2020 

Creche 58 58 58 58 

Jardim de Infância 90 80 79 82 

CATL 85 85 70 62 

Centro de Dia 10 10 12 10 

Apoio Domiciliário 58 62 55 53 

Total 301 295 274 263 

 

 
 
O número de utentes a frequentar a Creche e o Jardim-de-Infância tem-se mantido estável nos últimos 
anos. À exceção do início do ano letivo em que 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 
transitam do Berçário aquando à aquisição da marcha, a Creche tem estado sempre completamente lotada.  
 
No CATL Clássico verificou-se uma redução acentuada no número de crianças, originada pelo 
encerramento (em maio de 2019) do Externato Delfim Ferreira. 
 
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.   
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Evolução do Quadro de Pessoal 

O Centro Social e Cultural de Riba de Ave teve, em 2020, 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 fazer face à situação de pandemia 
provocada pelo COVID-19 (de forma e evitar o cruzamento de crianças e colaboradores entre cada sala, foi 
necessário contratar mais uma auxiliar de educação para receber e entregar as crianças da Creche, duas 
para as salas de Jardim-de-Infância e uma para o CATL recorrendo a contratos a tempo incerto). 

Contamos, ainda, com a colaboração externa do médico. As atividades de música, inglês, ginástica e dança 
foram interrompidas em março de 2020 pelo encerramento da instituição para os serviços da infância, não 
tendo sido retomadas deste ano.  

 

 

 

 

Análise da Situação Económica do CSCRA 

 

Rendimentos e Ganhos 

O total dos Proveitos foi, em 2020, de 938.257,55€, verificando-se uma redução de 5,05% relativamente ao 
ano anterior.  

 

UM: Euros 

  2018 2019 2020 

Prestação de Serviços 351.360,57 337.162,63 249.482,91 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 587.320,81 605.360,86 642.274,04 

Outros Rendimentos e Ganhos 39.533,41 45.663,14 46.274,04 

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

Total 978.214,79 988.186,63 938.257,55 
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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 2020, uma redução de 26,01% relativamente ao ano anterior. 
 

 2018 2019 2020 Var 19/20 

72111 - Creche 62.743,58 61.316,96 44 265,88 -27,81% 

72112 - Jardim-de-Infância 110.464,31 107.425,00 76 933,32 -28,38% 

72113 – CATL Ext. Horário 50.183,97 51.169,49 31 775,24 -37,90% 

72114 – CATL Clássico 13.030,51 6.140,28 3 201,01 -47,87% 

72142 - Centro de Dia 25.591,80 27.161,15 12 071,50 -55,56% 

72143 - Apoio Domiciliário 86.447,45 81.108,45 78 442,45 -3,29% 

722 - Quotizações  2.898,95 2.841,30 2 793,51 -1,68% 

Total 351.360,57 337.162,63 249 482,91 -26,01% 

 

As quebras significativas nos valores da Creche, Jardim-de-Infância, CATL e Centro de Dia estão 
relacionadas com o encerramento da instituição de março a maio decretado pelo governo devido à 
pandemia COVID-19. Esta situação de pandemia também levou, de outubro a dezembro de 2020, ao 
encerramento alternado de algumas salas sempre que era detetado algum caso positivo de COVID-19. 

 

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 6,14% relativamente ao ano anterior.  
 

 2018 2019 2020 Var 19/20 

7511 - Acordos Cooperação (ISS, IP) 587.320,81 603.435,86 625 563,08 3,67% 

     7511111 - Creche 182.946,34 195.571,64 203 266,70 3,93% 

     7511113 - Jardim de Infância 193.822,11 190.115,34 190 736,94 0,33% 

     7511114 – CATL Extensão Horário 24.478,20 25.336,80 26 222,40 3,50% 

     7511115 – CATL Clássico 8.169,60 8.279,52 7 940,16 -4,10% 

     7511412 - Centro de Dia 12.220,20 12.647,88 16 359,48 29,35% 

     7511414 - Apoio Domiciliário 165.684,36 171.484,68 181 037,40 5,57% 

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

7513 - IEFP, IP 0,00 1.925,00 0,00 -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 16 937,52 100,00% 

Total 587.320,81 605.360,86 642 500,60 6,14% 

 

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; 
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No CATL de Extensão de Horário, o aumento verificado deve-se à atualização dos valores recebidos por 
utente efetuada pela Segurança Social.   

No caso do Centro de Dia, os Acordos de Cooperação foram atualizados pela domiciliação dos serviços 
prestados aos utentes. 

Na subconta 7518 – Outros foram, em 2020, registados os valores recebidos referentes ao Apoio à Família 
pelo Encerramento das Escolas e Lay-off Simplificado. 

 

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 1,34% relativamente ao ano anterior. 
 

 2018 2019 2020 Var 19/20 

7881 - Correções exercícios anteriores 1.314,51 2,82 5 244,21 185864,89% 

7883 - Subsídios para investimento 22.050,25 22.950,06 18 950,06 -17,43% 

7888 - Outros 15.018,65 19.860,26 22 079,77 11,18% 

7889 - Donativos 1.150,00 2.850,00 0,00 -100,00% 

Total 39.533,41 45.663,14 46 274,04 1,34% 

O valor registado na subconta 7881 - Correções relativas a exercícios anteriores diz respeito ao excesso de 
estimativa no cálculo do valor das férias e subsídio de férias a pagar em 2020, mas que constitui um custo 
de 2019. 

 

Os Outros Rendimentos incluem, em 2020, os valores abaixo discriminados: 

 

Seguro saúde - recebimento colaboradores/estornos  2 965,50 

Reembolsos Seguro Acidentes Pessoais/Trabalho/Auto 103,38 

Consignação 0,5% IRS 2 854,30 

Incentivo Extraordinário Retoma Atividade COVID-19 10 795,00 

Serviço transporte piscina idosos 514,00 

Rifas 1 835,00 

Descontos/devolução produtos 3 012,59 

Total 22 079,77 

 

 

Gastos 

O total dos Gastos atingiu, em 2020, o valor de 944.361,80€, verificando-se uma redução de 2,43% 
relativamente ao ano anterior. 

        UM: Euros 

  2018 2019 2020 

CMVMC 126.641,25 115.564,97 93 480,76 

FSE 136.275,87 127.343,21 112 820,59 

Custos com Pessoal 673.814,35 671.471,78 696 301,83 

Outros Custos e Perdas 55.049,90 53.509,02 41 758,62 

Total Gastos 991.971,60 967.888,98 944 361,80 
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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 19,11% 
relativamente ao ano anterior.  

 

CMVMC 2018 2019 2020 

   Existências Iniciais 2 300,00 2 250,00 950,00 

   Compras 126 591,25 114 264,97 93 100,66 

   Regularização de existências 0,00 0,00 -49,90 

   Existências Finais 2 250,00 950,00 520,00 

   Custo do Exercicio 126 641,25 115 564,97 93 480,76 

 

Esta redução está relacionada com o encerramento das Respostas Sociais ligadas à infância por força da 
pandemia COVID-19. 

 

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 11,4% relativamente ao ano anterior.  
 

 2018 2019 2020 Var 19/20 

Serviços especializados         

     Trabalhos especializados 5.780,55 4.541,15 13 293,31 192,73% 

     Publicidade e propaganda 286,60 268,76 564,35 109,98% 

     Vigilância e Segurança 126,49 416,11 740,23 77,89% 

     Honorários 13.703,17 12.351,56 8 890,26 -28,02% 

     Comissões 366,00 310,00 376,00 21,29% 

     Conservação e reparação 16.909,91 12.196,07 9 125,70 -25,18% 

     Outros 54,00 490,85 514,30 4,78% 

Materiais        

     Ferramentas e utensílios 4.186,04 4.411,28 3 676,28 -16,66% 
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     Livros e documentação técnica 349,72 147,31 114,69 -22,14% 

     Material de escritório 1.556,86 1.074,69 1 078,40 0,35% 

     Artigos para oferta 1.555,45 1.936,03 1 632,81 -15,66% 

     Material didático 10.596,66 10.699,25 8 685,38 -18,82% 

     Jornais e revistas 174,90 35,80 0,00 -100,00% 

     Outros 735,32 1.472,83 252,87 -82,83% 

Energia e fluídos        

     Eletricidade 9.735,92 9.615,01 8 104,43 -15,71% 

     Combustíveis 10.207,76 9.354,35 6 633,11 -29,09% 

     Água 4.626,79 4.300,48 3 608,27 -16,10% 

     Gás 6.918,31 8.528,51 6 725,26 -21,14% 

     Outros 4.995,77 4.362,95 3 031,60 -30,51% 

Deslocações, estadas e transportes        

     Deslocações e estadas 9.257,22 7.949,19 134,65 -98,31% 

Serviços diversos        

     Rendas e alugueres 1 018,20 1.018,20 950,70 -6,63% 

     Comunicação 2.389,55 2.673,57 2 721,79 1,80% 

     Seguros 3.788,22 3.972,58 4 314,90 8,62% 

     Limpeza, higiene e conforto 20.485,14 19.711,59 21 625,65 9,71% 

     Rouparia 2.896,08 1.803,91 3 773,27 109,17% 

     Decorações 1.453,00 1.927,27 1 583,20 -17,85% 

     Outros serviços 1.135,95 738,00 0,00 -100,00% 

     Encargos de saúde com utentes 986,49 1.035,91 669,18 -35,40% 

Total  136.275,87 127.343,21 112 820,59 -11,40% 
 

 

 Trabalhos especializados – atualizações/manutenção dos programas informáticos, serviço de 
teleassistência do SAD, cabeleireira para o Centro de Dia, gastos com análises periódicas dos 
alimentos e, em 2020, 7.380,00€ pagos à VIP pela aprovação da candidatura ao Portugal 2020 para a 
obra de “Remodelação e Requalificação das Infraestruturas da Creche, CATL e Centro de Dia do 
CSCRA”;  

 Publicidade e Propaganda - publicação nos jornais locais das Convocatórias das Assembleias Gerais 
da instituição de março e novembro e, em 2020, publicação no DRE do anúncio dos 2 Concursos 
Públicos da obra; 

 Vigilância e Segurança - manutenção dos extintores e outros meios de combate a incêndio. Em 2020 
foi feita, também, manutenção e revisão da rede de segurança contra incêndios e do gás; 

 Honorários - colaboradores externos (médico, professor de música, professora de inglês, professor de 
educação física e professora de dança); 

 Conservação e reparação – conservação e reparação automóvel, de instalações e de equipamentos, 
conforme tabela: 
 

Conservação e Reparação 2018 2019 2020 Var 19/20 

Viaturas 10.391,24 5.945,56 4 313,60 -27,45% 

Instalações 1.100,94 2.208,91 770,39 -65,12% 

Equipamentos 5.417,73 4.041,60 4 041,71 0,00% 

 

 Outros serviços especializados – emissão de Licenças para Transporte Coletivo de Crianças, bolos 
de aniversário para as crianças, etc…; 

 Ferramentas e utensílios – loiças e utensílios para a cozinha, marmitas para o SAD e materiais 
utilizados em algumas reparações na instituição;  
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 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 – guarda-sol para o jardim, felpo para tapetes para colocar com desinfetante em 
todas as entradas da instituição e fitas para demarcação de circuitos no chão;  

 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 2018 2019 2020 Var 19/20 

     Pessoal 445,52 97,40 73,10 -24,95% 

     Utentes 8.811,70 7.851,79 61,55 -99,22% 

 

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). Em 2020, devido à pandemia COVID-19 foram canceladas todas as 
saídas dos utentes ao exterior; 

 Rendas e alugueres – aluguer mensal da impressora/fotocopiadora; 

 Comunicação – telefone e internet; 

 Seguros - dividem-se conforme tabela abaixo: 
 

Seguros 2018 2019 2020 Var 19/20 

Escolar 654,95 647,86 709,38 9,50% 

Automóvel 2 243,58 2.211,37 2 388,62 8,02% 

Instalações 699,27 724,26 802,96 10,87% 

Intoxicações alimentares 190,22 389,09 413,94 6,39% 

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

Total 3.788,02 3.972,58 4.314,90 8,62% 
 

 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. 

 

Conta 63 - Gastos com Pessoal 

Na conta 63 - Custos com Pessoal verifica-se em 2020 um aumento de 3,7% relativamente ao ano de 2020. 
 

                   UM: Euros 

  2018 2019 2020 Var 19/20 

Remunerações Certas  512 130,66 508 397,42 519 942,72 2,27% 

Remunerações Adicionais 25 083,76 25 984,71 41 348,46 59,13% 

Encargos s/ Remunerações 120 492,86 119 340,47 121 121,43 1,49% 

Outros Custos c/ Pessoal 16 107,07 17 749,18 13 889,22 -21,75% 

Total 673 814,35 671 471,78 696 301,83 3,70% 
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6321 - Remunerações Certas 

O acréscimo de 2,27% aqui registado está relacionado com a atualização do SMN e um aumento de 1% nos 
restantes vencimentos. Além disso, a instituição celebrou, em outubro de 2020, 4 contratos de trabalho a 
termo incerto para fazer face ao excesso de trabalho provocado pelas medidas de prevenção à COVID-19.  
 

6322 - Remunerações Adicionais  

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

Remunerações adicionais 2018 2019 2020 Var 19/20 

     Subsídios de alimentação 1 506,96 1 577,98 356,04 -77,44% 

     Diuturnidades 22 276,80 20 241,73 18 063,10 -10,76% 

     Apoio Encerramento Escolas 0,00 0,00 1 693,34 100,00% 

     Lay-off Simplificado 0,00 0,00 19 557,98 100,00% 

     Gratificações 0,00 1 865,00 1 678,00 -10,03% 

     Complemento de função 1.300,00 2 300,00 0,00 -100,00% 

Total 25 083,76 25 984,71 41 348,46 59,13% 
 

 

635 - Encargos sobre Remunerações 

Nesta rubrica são registados os encargos com a Segurança Social suportados pela instituição. Verifica-se 
aqui um acréscimo de 1,49%. 
 

Outros Gastos com Pessoal 

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

Outros Custos com Pessoal 2018 2019 2020 Var 19/20 

634 - Indemnizações 1 444,60 282,55 639,32 126,27% 

636 - Seguro de Acidentes Trabalho 4 856,40 5 568,80 5 538,36 -0,55% 

638 - Outros Custos com Pessoal 9 806,07 11 897,83 7 711,54 -35,19% 

          Formação Profissional 1 339,00 2 805,00 203,50 -92,75% 

          Seguro Saúde 6 783,82 6 122,00 2 900,74 -52,62% 

          Outros 1 683,25 2 970,83 4 607,30 55,08% 

Total 16 107,07 17 749,18  13 889,22 -21,75% 

 

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. 
 

 
Amortizações, Outros Gastos e Perdas e Gastos e Perdas Financeiros 

 
 
                UM: Euros 

  2018 2019 2020 Var 19/20 

Amortizações 42 800,70 43 774,25 38 249,93 -12,62% 

Outros Gastos e Perdas 9 768,93 7 841,89 2 184,37 -72,14% 

Gastos e Perdas Financeiros 2 480,27 1 892,88 1 324,32 -30,04% 

Total  55 049,90 53 509,02 41 758,62 -21,96% 
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Outros Gastos e Perdas 
 

Conta 68 - Outros Gastos e Perdas 2018 2019 2020 Var 19/20 

681 – Impostos e taxas 318,10 0,00 72,00 100,00% 

683 - Dividas incobráveis 0,00 857,15 97,00 -88,68% 

6881 - Correções desfavoráveis exercícios anteriores 8 418,61 5 474,57 476,54 -91,30% 

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

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

6887 - Multas e penalidades 75,00 0,00 0,00 0,00% 

698 - Outros custos e perdas extraordinários 487,22 886,17 1 068,83 20,61% 

Total 9 768,93 7.841,89 2 184,37 -72,14% 
 
 
 
Na subconta Outros Custos e Perdas Extraordinários foram registados em 2019 os seguintes valores: 
  

Acerto de conta Utentes / Devoluções 87,38 

Devolução Lay-off recebido em excesso (baixas médicas) 889,20 

Despesas com contrato Grenke 92,25 
 

 

Gastos e Perdas Financeiros 

 

Conta 69 - Gastos perdas financiamento 2018 2019 2020 Var 19/20 
691 - Juros suportados 854,34 466,10 288,12 -38,18% 
69811 - Serviços bancários 1 625,93 1 426,78 1 036,20 -27,37% 
Total 2 480,27 1 892,88 1 324,32 -30,04% 

 

Registam-se aqui os valores relativos aos serviços bancários (comissões) com transferências e Terminal de 
Pagamento Automático 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  

  2019 % 2020 % 

Prestação de Serviços a Utentes 337.162,63 34,12% 249 482,91 26,59% 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração 605.360,86 61,26% 642 500,60 68,48% 

Outros Rendimentos e Ganhos 45.663,14 4,62% 46 274,04 4,93% 

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

Total 988.186,63 100,00% 938 257,55 100,00% 

 

 
Gastos e Perdas 

  2019 % 2020 % 

CMVMC 115.564,97 11,94% 93 480,76 9,90% 

Fornecimentos e Serviços Externos 127.343,21 13,16% 112 820,59 11,95% 

Gastos com Pessoal 671.471,78 69,37% 696 301,83 73,73% 

Outros Gastos e Perdas 53.509,02 5,53% 41 758,62 4,42% 

Total Custos 967.888,98 100,00% 944 361,80 100,00% 

 

9,90%

11,95%

73,73%

4,42%
CMVMC

Fornecimentos e Serviços
Externos

Gastos com Pessoal

Outros Gastos e Perdas
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Resultado Líquido do Exercício 

 

No ano de 2020, a instituição registou um Resultado Líquido do Exercício no valor de -6.104,25€. 

 

 

 

 

 

Apreciação Financeira 

 

  2018 2019 2020 Var 19/20 

EBITDA 31 714,39 65 964,78 33 470,00 -49,26% 

EBITDA (excluindo subs diferidos) 9 664,14 42 914,53 14 519,94 -66,17% 

Total do Ativo 776 465,87 784 148,50 970 504,85 23,77% 

Total do Capital Próprio 619 212,12 626 559,71 601 505,40 -4,00% 

Total do Passivo 157 253,75 157 588,79 368 999,45 134,15% 

Autonomia Financeira 79,75% 79,90% 61,98% -22,43% 

Endividamento 20,25% 20,10% 38,02% 89,19% 

Solvabilidade 3,94 3,98 1,63 -59,00% 

 

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 2020, uma Autonomia Financeira (independência da instituição face a capitais 
alheios) de 61,98% (sendo este indicador maior que 50%, traduz grande solidez e baixo risco para a 
instituição). O declínio deste indicador relativamente ao ano anterior está relacionado com o empréstimo 
bancário para fazer face à parte não financiada da obra de “Remodelação e Adaptação das Infraestruturas 
da Creche, CATL e Centro de Dia do CSCRA”. 

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 2020 uma solvabilidade de 1,63. 
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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 201.121,70 20.297,65 0,00 221.419,35 
Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras variações fundos patrimoniais 389.126,35 0,00 18.950,06 370.176,29 
Total 606.262,06 20.297,65 18.950,06 607.609,65 
Resultado Líquido do Exercício    -6.104,25 
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Execução Orçamental  

Rendimentos 

Rendimentos Orçamento Valor 2020 Diferença Var % 
Prestação Serviços 338 446,61 249 482,91 -88 963,70 -26,29% 
     Comparticipações Familiares 335 605,31 246 689,40 -88 915,91 -26,49% 
     Quotizações Sócios 2 841,30 2 793,51 -47,79 -1,68% 
Subsídios, Doações e Legados à 
Exploração 

596 102,00 642 500,60 46 398,60 7,78% 

     Acordos Cooperação Seg. Social 596 102,00 625 563,08 29 461,08 4,94% 
     FSE (Formação para a Inclusão) 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     IEFP,IP 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     FSS 0,00 0,00 0,00 0,00% 
     Outros 0,00 16 937,52 16 937,52 0,00% 
Proveitos Extraordinários 39 123,06 46 274,04 7 150,98 18,28% 
     Subsídios Diferidos 18 950,07 18 950,06 -0,01 0,00% 
     Donativos 0,00 0,00 0,00 100,00% 
     Outros 20 172,99 27 323,98 7 150,99 35,45% 
Proveitos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Total 973 671,67 938 257,55 -35 414,12 -3,64% 

 

Gastos 

Custos Orçamento Valor 2020 Diferença Var % 

CMVMC 115 661,29 93 480,76 -22 180,53 -19,18% 
Fornecimentos e Serviços Externos 123 055,22 112 820,59 -10 234,63 -8,32% 
Custos com Pessoal 687 844,75 696 301,83 8 457,08 1,23% 
Amortizações 43 674,08 38 249,93 -5 424,15 -12,42% 
Outros Gastos e Perdas 617,75 2 184,37 1 566,62 253,60% 
Gastos e Perdas Financeiros 1 254,67 1 324,32 69,65 5,55% 
Total 972 107,76 944 361,80 -27 745,96 -2,85% 

 

 

Aplicação de Resultados 

Solicitamos que o Resultado Líquido do Exercício de 2020, no valor de -6.104,25€ 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 2020. 

 

Riba de Ave, 25 de maio de 2021 

A Direção  
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501812067Centro Social e Cultural de Riba de Ave Contribuinte:
:MoedaBALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores em Euros)

DATAS
RÚBRICAS NOTAS

31 DEZ 2020 31 DEZ 2019

ACTIVO

Activo não corrente
 695 298,89Ativos fixos tangíveis  664 261,53

 0,00Bens do património histórico e artístico e cultural  0,00

 39 460,83Ativos intangíveis  39 460,83

 0,00Investimentos financeiros  0,00

 0,00Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00

 0,00Outros Créditos e ativos não correntes  0,00

 734 759,72 703 722,36

Activo  corrente
 950,00Inventários  520,00

 9 119,00Créditos a receber  10 031,99

 230,00Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  454,27

 15 109,38Diferimentos  13 719,39

 22 073,79Caixa e depósitos bancários  240 298,20

 1 906,61Outros ativos correntes  1 758,64

 49 388,78 266 782,49

Total do ativo  970 504,85  784 148,50

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
 16 014,01Fundos  16 014,01

 0,00Excedentes técnicos  0,00

 0,00Reservas  0,00

 201 121,70Resultados transitados  221 419,35

 0,00Excedentes de revalorização  0,00

 389 126,35Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais  370 176,29

 607 609,65  606 262,06

 20 297,65Resultado líquido do período -6 104,25

Total dos fundos patrimoniais  601 505,40  626 559,71

Passivo

Passivo não corrente
 0,00Provisões  0,00

 0,00Provisões específicas  0,00

 4 339,23Financiamentos obtidos  1 560,82

 0,00Outras dívidas a pagar  0,00

 4 339,23 1 560,82

Passivo corrente
 24 780,71Fornecedores  15 465,55

 0,00Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00

 0,00Financiamentos obtidos  200 000,00

 0,00Diferimentos  0,00

 128 468,85Outros passivos correntes  151 973,08

 153 249,56 367 438,63

Total do passivo  368 999,45  157 588,79

Total dos fundos patrimoniais e do passivo  970 504,85  784 148,50

A Direcção O responsável

Processado por Computador

F3M - Information Systems, SA



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EUROSPERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501812067Centro Social e Cultural de Riba de Ave

Moeda:

2020 2019
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

PERÍODOS

Vendas e serviços prestados  249.482,91  337.162,63

Subsídios, doações e legados à exploração  642.500,60  605.360,86

Variação nos inventários da produção  0,00  0,00

Trabalhos para a própria entidade  0,00  0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  93.480,76  115.564,97

Fornecimentos e serviços externos  112.820,59  127.343,21

Gastos com o pessoal  696.301,83  671.471,78

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)  0,00  0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  0,00  0,00

Provisões (aumentos/reduções)  0,00  0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)  0,00  0,00

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

Aumentos/reduções de justo valor  0,00  0,00

Outros rendimentos  46.274,04  45.663,14

Outros gastos  2.184,37  7.841,89

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  65.964,78 33.470,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  38.249,93  43.774,25

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  22.190,53-4.779,93

Juros e rendimentos similares obtidos  0,00  0,00

Juros e gastos similares suportados  1.324,32  1.892,88

Resultados antes de impostos  20.297,65-6.104,25

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

Resultado líquido do período  20.297,65-6.104,25

Processado por computador

F3M - Information Systems, SA


