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â

Relatório de Atividades do ano de 2021

A Associação Almadense Rumo ao Futuro, IPSS, (adiante designada por AARF) definiu em

cumprimento dos seus estatutos o Plano de Atividades para 2021, cuja avaliação passamos a

descrever.

O ano de 2021 caraterizou-se por um ano resiíiente, continuando-se a adotar as medidas de

proteção contra o vírus da covid-19, consolidando  a prática iniciada no ano de 2020.

A equipa técnica trabalhou de forma árdua e constante, na prevenção de comportamentos e

consciencialização da mudança de hábitos pessoais dos colaboradores. Foram usados meios de

comunicação alternativa para informação clara e necessária nos grupos de Whatsapp.

O fato de trabalharmos com população muito vulnerável, exigiu ao nível do pessoal, da

organização dos serviços, da gestão da estrutura de recursos humanos, da logística das

respostas sociais uma constante adaptação às condicionantes da pandemia.

Os procedimentos internos de acompanhamento de casos suspeitos e rapidez no seu

isolamento foram cruciais na prevenção de surtos dentro da instituição, que durante o ano de

2021 não ocorreram.

Ainda assim durante este ano o funcionamento das respostas sociais decorreu com uma maior

normalidade e cumprindo as orientações da Direção  - Geral de Saúde e da Segurança Social.

No Lar Residencial conseguimos atingir os objetivos propostos. Com exceção: - da reunião com

a Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, que foi adiada por força da

situação pandémica, - bem como a presença de um estagiário de nutrição pelo mesmo motivo.

As atividades ocupacionais continuaram a realizar-se no edifício do Lar, privilegiando-se o

trabalho individual. Foi possível iniciar duas atividades externas, a dança e gira e o xadrez

adaptado.

Retomaram-se ainda as idas a casa, cumprindo-se as orientações da DGS.

Quanto ao Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), no âmbito do desenvolvimento das

políticas de reabilitação e reforço da proteção e inclusão social na área da deficiência vem a

regulamentação pela portaria ns 70/2021 de 26 de março, alterar a denominação para Centro

de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).

Estas novas orientações encontram-se já contempladas no plano de atividades para 2021.

Apesar das dificuldades sentidas quanto às ausências dos recursos humanos, foi possível iniciar

as Atividades de Vida Diária que preconizam a autonomia, a qualidade de vida e a valorização

pessoal, oferecer também atividades desportivas adaptadas e iniciar o projeto "Futuro Com

Vida" nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com deficiência seguindo os

princípios da participação, da cidadania e inclusão social. Este projeto visa a promoção da

atividade física adaptada e pretende dinamizar e conscíencializar a sua importância na
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comunidade.

Na generalidade os objetivos propostos foram alcançados com exceção; - da presença de um

estagiário de nutrição por força da pandemia; - atividade hortofioricultura por ausência de

recursos humanos; - do concurso arte e criatividade, pelo fato do novo regulamento ter

critérios de seleção dos trabalhos a expor, ou seja, os trabalhos não escolhidos, não seriam

expostos, 0 que levou a AARF a não participar.

Relativamente aos resultados dos questionários de avaliação sobre o grau de satisfação dos

familiares do CACI, tivemos a participação de 90% dos familiares.

O questionário subdividiu-se em nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito e

totalmente satisfeito:

- Relativamente às instalações, os familiares estão totalmente satisfeitos, porque as

consideram acessíveis e facilitadoras da deslocaçao dos utentes, adequadas às atividades

desenvolvidas, limpas e arrumadas.

- Quanto aos serviços prestados, estão muito satisfeitos, nomeadamente, quanto ao

atendimento e esclarecimento de dúvidas e à sua adequação às necessidades dos utentes. - No

que concerne à comunicação, estão satisfeitos, uma vez que sentem que as suas opiniões são

respeitadas, pois obtêm sempre uma resposta quando apresentam alguma reclamação. No

entanto, dado que o grau de satisfação ainda se encontra abaixo do desejado, a equipa vai

esforçar-se para melhorar o grau de comunicação com os familiares dos seus utentes.

- Quanto às atividades desenvolvidas, os familiares estão muito satisfeitos, principalmente

com as atividades socioculturais, considerando que estas são benéficas para o

desenvolvimento e bem-estar dos utentes, recebendo estes todo o apoio necessário para que

nelas possam participar ativamente.

- No que diz respeito ao transporte, estão totalmente satisfeitos, já que apresentam um

elevado grau de confiabilidade nos colaborares e nos motoristas que estão encarregues de

transportar os utentes; contudo, relativamente aos horários, consideram que estes não têm

sido completamente cumpridos. No entanto, não podemos esquecer que os mesmos estão

sempre sujeitos a pequenas alterações, uma vez que podem ocorrer pequenos imprevistos

devido a fatores externos e, também, ao trânsito que se pode apanhar nos trajetos a

percorrer.

- Já no que concerne à opinião relativamente às coiaboradoras e técnicas que trabalham na

Associação Almadense Rumo ao Futuro, os familiares estão totalmente satisfeitos com o

trabalho que desenvolvem, nele manifestando absoluta confiança e um forte sentimento de

segurança. Todavia, no que diz respeito às qualificações profissionais dos colaboradores,

consideram que estas deveríam ser comunicadas, uma vez que é importante obter um

conhecimento prévio da adequação dos técnicos ao serviço que estão a desenvolver com os

seus familiares.

- Quanto aos serviços prestados no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, estão
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totalmente satisfeitos.

Muitos afirmam que não mudariam de organização e que recomendariam a Associação

Almadense Rumo ao Futuro a pessoas que necessitam dos serviços por ela prestados.

1. Planeado, Executado e Cumprido

1.1. Os Objetivos das Respostas Sociais: Centro de Atividades Ocupacionais e Lar
Residencial

Objetivos EspecíficosResposta social Objetivos Gerais

Prestar os serviços do Centro de Atividades

e Capacitação para a Inclusão de acordo

com o Regulamento Interno desta resposta

social, as orientações da Direção - Geral de

Saúde e da Segurança Social e o evoluir da

pandemia no concelho e no país.

Adaptar o serviço às necessidades dos
utentes e suas famílias.

Promover a

manutenção das

capacidades físicas,
mentais e sociais dos

utentes

Centro de Atividades

e Capacitação para a
Inclusão

Prestar os serviços do Lar Residencial de

acordo com o Regulamento

Interno desta resposta social, as orientações

da Direção-Geral de

Saúde e da Segurança Social e o evoluir da

pandemia no concelho e no país.

Prevenção de surtos de Covid-19.

Concretização dos

planos de cuidados
individuais

fundamentais para o
bem-estar dos

utentes e

respeitando o
exercício dos seus

direitos.

Lar Residencial

As Atividades e Eventos Realizados e Canceiados (2021)1.2.

ExecuçãoCalendárioAtividades/Eventos
RealizadoAnualAtividades Ocupacionais:

Atelierdas Artes

Artes Manuais

Expressão Artística
Multissensoriai

Autonomias Pessoais e Sociais

Não realizadoSemanalHortofloricultura
Realizado2x semanalDança e Gira
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Realizado17 maio

22 junho
Comemoração Aniversário AARF e

CAO e LR

Consciencialização ambiental

Festejos dos Santos Populares
Comemorações anuais:

Festa de Carnaval, Caça ao tesouro na

Páscoa; Dia da Liberdade; Dia das

Bruxas; Dia de S. martinho; Festa de
Natal.

Canceladomaio
Canceladojunho
Realizado

Realizado3 de dezembroProjeto "Futuro ComVIda
RealizadoAnualEquitação Terapêutica

Desporto adaptado
Boccia

RealizadoPontualAtividades do Special Ludus
RealizadoPontualPasseios na comunidade
Não realizadooutubroConcurso Arte e Criatividade
RealizadoOutubro, Novembro e DezembroVisita e compras no Almada Fórum

Parcerias e donativos (2021)1.3.

Manteve-se o apoio em espécie do Banco Alimentar Contra a Fome, do Banco de Bens de

Doados e do Banco Farmacêutico.

Doação de EPIS pela Cliníàrtico.

Turma 5® C da Escola de Vale Rosai 50.00 euros.

PARTAC, SA 500.00 euros

Câmara Municipal de Almada 1360.31 euros.

Donativos de familiares dos nossos utentes.

Formação previstas e não previstas (2021)1.4.

ExecuçãoFormações
RealizadoMétodos e técnicas de trabalho em saias ocupacionais
RealizadoPosicionamentos e boas práticas para Ajudantes de Acão Direta

Atualização de informação sobre a problemática da deficiência. Realizado

RealizadoGestão Integrada de Recursos Humanos
Previstas

RealizadoFolha de cálculo
RealizadoGestão de tempo
RealizadoHigiene oral
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RealizadoFormação HACCP
RealizadoNoções e metodologias de trabalho na cozinha
RealizadoNoções e metodologias de trabalho de higiene limpezaNão

Previstas RealizadoLegislação laborai

Cálculo e comparticipações familiares Realizado

1.5. Candidaturas Submetidas

Câmara Municipal de Almada Medida complementar de apoio às associações e
coletividades

Aquisição de Equipamento de Proteção Individual

Charneca de Caparica, 08 de Março de 2022

A Direção

''V—^ '

/I
^/1
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Relatório de Gestão
De acordo com as disposições iegais e estatutárias, cumpre-nos apresentar para apreciação de

V. Exas., o reiatório, balanço e contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de

2021.

1-Situação atual

O exercício em apreço registou um volume de faturação de 179.552,78 €.

Registou-se um decréscimo no volume de faturação da instituição em cerca de 5,45%.

2 - Evolução e preceptivas financeiras para 2022

Antecipamos mais um Ano difícil, não só pelos custos inerentes a todas as medidas de

protecção individual contra o vírus Covid-19, mas também, pela situação económico-social que

o mundo atravessa e que perspectiva um agravamento das condições globais.

Neste contexto, o nosso orçamento prevê que iremos continuar com resultados negativos,

todavia, fica o compromisso, a dedicação e o empenho de todos os que fazem parte desta

Família AARF para minimizar esta previsão.

Queremos continuar a ser uma Associação de referência no acolhimento e na prestação de

serviços e tudo faremos para assegurar o nosso futuro.

3 - Organização

Não houve alterações significativas ao nível da organização.

4- Recursos Humanos

Existiu a contratação de alguns recursos extraordinários para garantir o funcionamento regular

para as necessidades quotidianas dos nossos utentes.

5 - Resultados

O exercício em apreço apresenta um resultado líquido do período negativo de 28.683,52 €.

6 - Proposta de Aplicação de Resultados

Para o resultado líquido do exercício, negativo de 28.683,52 €, propomos a seguinte aplicação:

o valor de 28.683,52 € para a conta de Resultados Transitados.

7 - Considerações Finais

A Associação não tem dívidas em atraso ao Estado nem a outros entes públicos.
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Salientamos o excelente relacionamento dos nossos colaboradores com os nossos utentes.

Manifestamos e reconhecemos com satisfação a importância dos nossos associados e

parceiros.

Salientamos também o excelente relacionamento com os nossos Fornecedores e Bancos, com

que nos tem sido muito grato trabalhar.

Charneca de Caparica, 08 de Março de 2022

A Direção
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I.Balanço
instituição: Associação Almadense Rumo ao Futuro

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2021

Unidade Monetária: EURO

DATAS
NOTASRUBRICAS

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis
Outros créditos e ativos não correntes

1.102.750,70

4.885,55

1.071.805,59

6.202,43

13

12

1.107.636,251.078.008,02

Ativo corrente

Inventários

Créditos a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

663,54

3.726,76

5.428,68

204.247,91

196,42

1.503,93

6.733,04

175.413,11

15

6

11

5

214.066,89183.846,50

1.261,854»52Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Resultados transitados 280.913,26

978.302,65

(44.643,78)

236.269,48

949.957,92

(28.683,52)

9

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

9

1.214,572,13,1.157.543,88Tç>tal dos fundos patrimoniais

PASSIVO

Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Outros passivos correntes

3.529,34

14.831,20

88.770,47

5.964,67

11.239,65

87.106,32

7

8

10

107.131,01104.310,64

107.131,01104,310,64Total do passivo

Total dos Fundos Patrimoniais e do passivo 1.321.703,141.261.854,52

A Direção,O Contabilista Certificado,
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4
Demonstração dos Resultados por Naturezas

Instituição: Associação Almadense Rumo ao Futuro

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

Unidade Monetária: EUROPeríodo fíndo em 31 de dezembro de 2021

PERÍODOS
NOTASRENDIMENTOS E GASTOS

20202021

189.895,93

545.389,36

(53.157,67)

(113.822,70)

(645.608,75)

77.270,09

(777,86)

179.552,78

564.612,96

(45.885,48)

(105.088,82)

(635.848,55)

59.592,87

(1.046,56)

19Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos

20

15

16

17

21, 22

18, 22

(811,60)15.899,20

13 (43.831,07)(44.678,07)Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)

(44.642,67)(28.788,87)

(1,11)105,35Juros e gastos similares suportados 22

(44.643,78)(28.683,52)Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período (44.643,78)(28.683,52)

A Direção,O Contabilista Certificado,

UI

UA A

OlCC
U ‘n
CP
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

instituição: Associação Almadense Rumo ao Futuro

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa

Unidade Monetária: EUROPeríodo fíndo em 31 de Dezembro de 2021

períodos
NOTASRUBRICAS

20202021

Fluxos de caixa das atividades operacionais

190.537,61

(178.711,03)

(434.078,23)

181.618,59

(140.786,39)

(428.918,86)

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do Imposto sobre o Rendimento

Outros pagamentos/recebimentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

(194.909,95)

7.473,54
(192.696,10)

(5.827,73)

(609.688,06)(586.610,49)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos Fixos Tangíveis

Investimentos Financeiros

Recebimentos provenientes de:
Outros Ativos

Investimentos financeiros

Juros e Rendimentos Similares

Subsídios à Exploração

(14.518,36)

(1.187,66)

(11.440,34)

(2.092,31)

180,08

231,22

546.862,72

531.568,00

64,37

112,79

564.612,96

551.257,47Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Doações

Pagamentos respeitantes a:

Juros e Gastos Similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

7.850,406.518,22

7.850,406.518,22

Í[28.834^)
204.247,91

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

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus^uíyalentes no fim dopejffodb'

274.517^

175,41^1 204.247,91

A Direção,O Contabilista Certificado,

^ ^ C6
0^, W'J
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n

Anexo r'
1. identificação da Instituição

A Associação Almadense Rumo ao Futuro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social

(IPSS) sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação com estatutos publicados no

Diário da República ns 184 de 10 de agosto de 1990, 3^ Série, registada com o NIPC 502

396 440 e NISS20007532339, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, ns 2, 2820-387 Charneca

de Caparica, Almada.

Na sua atividade está enquadrada com o CAE principal 88102 - Atividades de Apoio Social para

pessoas com deficiência e CAE Secundário 87302-Atividades de Apoio Social para pessoas com

deficiência com alojamento, assim a instituição apoia 61 utentes distribuídos em duas

Respostas Sociais:

●  Centro de Atividades Ocupacionais- 45 utentes;

●  Lar Residencial-16 utentes.

Tem como missão prestar apoio a cidadãos, jovens ou adultos, portadores de deficiência e

suas famílias, promover a realização de ações de reabilitação e integração de pessoas com

deficiência, sensibilizar a opinião pública para  o problema da deficiência.

Foi fundada em 1990 por um grupo de pessoas {pessoas com deficiência, pais e familiares)

dispostas a dar o seu contributo a favor das Pessoas com Deficiência. Em 1999 inaugurou o

Centro de Atividades Ocupacionais e em 2010 foi inaugurado do Lar Residencial.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações

Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição e de acordo com a Norma

Contabilística e de Relato Financeiro para as Instituições do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

aprovado pelo Decreto-Lei n.s 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto,

refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Instituições do Sector Não Lucrativo

é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.e 105/2011 de 14 de

março;

Código de Contas (CC) - Portaria n.s 106/2014 de 14 de março;

NCRF-ESNL - Aviso n.e 6726-B/2011 de 14 de março; e

Normas Interpretativas (NI).
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3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das

demonstrações financeiras anexas foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das

Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e nas expectativas futuras, a Instituição continuará a

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

ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Instituições do Sector Não

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

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

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização econômica)

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

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

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

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e osquais se

correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas

"Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas

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

3.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou

inexatidão influenciarem as decisões com base nas demonstrações financeiras. Itens que não

materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações

financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste

Anexo.

sao
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3.1.5. Compensação

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

gastos e os rendimentos, estes nâo devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito

ao período anterior. Respeitando o princípio da continuidade da Instituição, as políticas

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Instituição, ao

longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,

tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de Itens que tenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das

depreciações e das perdas por imparldade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente

registado, incluí o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades

necessárias para colocar os ativos na localização  e condição necessárias para operarem da

forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e

remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos

mesmos que a Instituição espera vira incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Instituição a título gratuito encontram-se mensurados ao seu

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na

contabilidade.

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

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

permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo

de bens, a qual é determinada em função da utilidade esperada do ativo, o desgaste natural

esperado e a sujeição a uma previsível obsolescência técnica.

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

encontra na tabela abaixo:
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Vida Útil Estimada (anos)Ativo Fixo Tangível

Edifícios e Outras Construções 8-50

Equipamento Básico 4-10

Equipamento Transporte 4-7

Equipamento Administrativo 3-8

Outros Ativos Fixos Tangíveis 8

Os "Ativos Fixos Tangíveis" são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações e

eventuais perdas por ímparidade.

As taxas de depreciação utilizadas foram as estabelecidas pelo Decreto Regulamentar N®

25/2009. Embora no Artigo 199 do Decreto Regulamentar NS 25/2009, os bens com um valor

unitário inferior a 1.000,00 € podem ser depreciados na sua totalidade, no entanto a

Instituição optou por aplicar a taxa correspondente à vida útil.

A depreciação cessa quando os ativos passam a ser classificados como detidos para venda.

A Instituição revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor

residual quando este exista.

As perdas de ímparidade detetadas no valor de realização dos ativos fixos tangíveis são

registadas no ano em que se estimam. Sempre que haja indícios de tais perdas os ativos fixos

tangíveis são sujeitos a testes de ímparidade. Caso, se confirme tal perda por ímparidade, a

mesma será reconhecida e registada em resultados

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de

gerar benefícios econômicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que

ocorrem. As grandes reparações que originem acréscimo de benefícios ou de vida útil

esperada são registadas como ativos fixos tangíveis e depreciadas às taxas correspondentes à

vida útil esperada.

As mais ou menos valias provenientes da alienação de ativos fixo tangíveis são determinadas

pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo

reconhecido na demonstração os resultados, no período em que ocorre a alienação ou o

abate.

3.2.2. Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das

amortizações acumuladas e de eventuais perdas por ímparidade. Os ativos intangíveis apenas

são reconhecidos quando for provável que venham a gerar benefícios econômicos futuros para

a instituição, se a instituição possuir o controlo dos mesmos e se os ativos poderem ser

mensurados com fiabilidade.

Os "Ativos Intangíveis" são amortizados pelo método da linha reta durante a vida útil dos
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ativos, tendo em conta a utilização esperada dos mesmos, utilizando a taxa do Decreto

Regulamentar 25/2009.

Elementos que constituem o ativo intangível e vida útil:

Vida Útil Estimada (anos)Ativo Intangível

Projetos de Desenvolvimento 3

Outros Ativos Intangíveis 3

A Instituição procede a testes de imparidade sempre que haja eventos ou circunstâncias que

indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista,

reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o

seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor atual

dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e

da sua alienação no fim da sua vida útil.

3.2.3. Imparidade dos ativos

Não aplicável.

3.2.4. Investimentos financeiros

Encontram-se registados nesta rubrica os valores entregues relativos aos Fundos de

Compensação Salarial, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.5. Instrumentos Financeiros

●  Beneméritos/ Doadores / Associados / Membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de beneméritos / doadores /

associados / membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham

vencido e possam ser exigidas pela instituição estão registados no ativo pela quantia realizável.

●  Clientes e outras contas a receber

Os "Clientes" e as "Outras Contas a Receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando

deduzidas no Balanço das perdas por imparidade, quando estas se encontram reconhecidas,

para assim retratar o valor realizável líquido.

●  Outros ativos e passivos financeiros

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

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas por contrapartida de resultados

do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo

financeiro, quando mensurados ao custo, subtraindo as perdas por imparidade. À data de

relato a Instituição avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo
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valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em

imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando a imparidade, é reconhecida a

reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros não são reconhecidos da forma que se encontra prevista na

Norma Contabilístíca e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo

(NCRFESNL).

●  Caixa e Depósitos Bancários

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

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

●  Fornecedores e outras contas a pagar

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

valor nominal.

3.2.5. Inventários

Os “Inventários" (mercadorias) são registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável

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

custos estimados necessários para concluir os inventários. Nas situações em que o valor de

custo é superior ao valor realizável líquido^ é efetuado um ajustamento (perda por imparidade

pelo respetivo valor).

O custo dos inventários inclui o valor de compra, custos com conversão e outros custos que

ocorram de forma a colocar os inventários no seu local e condição atuais.

O método de custeio adotado pela instituição consiste no custo médio, sendo utilizado o

sistema de inventários permanente.

3.2.6. Provisões

Não aplicável.

3.2.7. Benefícios dos empregados

A Instituição reconhece em gastos os benefícios a curto prazo para os empregados que

tenham prestado serviço no respetivo período contabilístico, e como um passivo após a

dedução da quantia já paga ou de um ativo na extensão e que o pré-pagamento conduzirá, por

exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma restituição de dinheiro

Os benefícios a curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social,

ausências permitidas.

De acordo com a legislação laborai em vigor os empregados têm direito a férias e subsídio de

férias no ano seguinte àquele em que o serviço é prestado e a um subsídio de Natal pago no

ano em que o serviço é prestado. Daí resulta o reconhecimento nos resultados do exercício.
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um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte  o qual se encontra registado na rubrica

"Outras contas a pagar".

3.2.8. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao Imposto a pagar. Este Incluí as

tributações autônomas.

Nos termos do n.s 1 do art.2 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas

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

a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social e Instituições anexas, bem como as

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência,

solidariedade social ou defesa do melo ambiente."

No exercício em apreço a Instituição não teve rendimentos não abrangidos pela isenção, pelo

que não tem apuramento de IRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,

durante um período de quatro anos (dez anos para  a Segurança Social, até 2000, inclusive, e

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou

impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Instituição dos anos de 2018 a 2020 ainda

poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.10. Eventos Subsequentes

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

condições que existiam à data de relato, estão adequadamente refletidos nas demonstrações

financeiras.

Os eventos após a data de relato que proporcionem informação sobre condições que ocorram

após a data de relato, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

4. Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e
Erros

Não se verificaram quaisquer alterações nas políticas contabilísticas, nem alterações de

estimativas, nem se verificaram erros.

5. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se

19
Associação Almadense Rumo ao Futuro



Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021

com os seguintes saldos:

20202021Descrição
33,45 €

74.214,46 €

130.000,00 €

577,61 €

144.835,50 €

30.000,00 €

Caixa

Depósitos à Ordem

Depósitos a Prazo
204.247,91 €175.413,11 €TOTAL

6. Ativos Financeiros

● Clientes e Utentes

A rubrica “Clientes e Utentes" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte

decomposição:

20202021Descrição
1.048,14 €267,95 €Clientes e Utentes - Nacionais
1.048,14 €267,95 €TOTAL

● Outras contas a receber

A rubrica “Outras Contas a Receber" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte

decomposição:

20202021Descrição
22,00 €

0,00 €
945,27 €

1.711,35 €

18,47 €

0,00 €

387,58 €

929,93 €

Fornecedores — Nacionais (Saldo Devedor)
Adiantamento a Fornecedores

Pessoal

Outros Devedores
2.678,62 €1.335,98 €TOTAL

7. Passivos Financeiros

● Fornecedores

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

20202021Descrição
1 Fornecedores - Nacionais 5.964,67 € 3.529,34 €

3.529,34 €5.964,67 €TOTAL

8. Estado e Outros Entes Públicos

● Passivo

Esta rubrica do Passivo apresentava a 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a seguinte

composição:
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Descrição 2021 2020

imposto sobre o rendimento

Trabalho Dependente

Trabalho Independente

Contribuições para a Segurança Social
Fundo Garantia Salarial

i.828,00 €

0,00 €

9.411,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.821,00 €

1^82Í,00€

0,00 €

13.010,20 €

0,00€

0,00€

0,00 €

Fundo Compensação
Fundo Garantia Salarial

TOTAL 11.239,65 € 14.831,20 €

9. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Saldo em

01/01/2021

Saldo em

31/12/2021
Descrição DiminuiçõesAumentos

Resultados Transitados

Outras variações
Subsídios

280.913,26 €

978.302,65 €

864.309,39 €

602.509,90 €

207.199,49 €

54.600,00 €

113.993,26 €

83.067,79 €

30.925,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

44.643,78 €

28.344,73 €

28.344,73 €

2l’631,92€

6.712,81 €

0,00 €

0, 00 €

0,00 €

0,00 €

236.269,48 €

949.957,92 €

835.964,66 €

580.877^98 €

200.486,68 €

54.600,00 €

113.993,26€

83.067,79 €

30.925,47 €

Investimento

Pares

C.M.A

Doações
ENSUL

C.M.A (Terreno)

TOTAL 1.259.215,91 € 0,00 € 72.988,51 € 1.186.227,40 €

10. Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras Contas a Pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição 2021 2020

Clientes e Utentes - Nacionais (Saldo Credor) 46,80 € 14,00 €
Pessoal 218,76 € 424,46 €

Credores por acréscimos de gastos 88.026,81 €86.419,33 €

Outros credores 305,20 €421,43 €

TOTAL 87.106,32 € 88.770,47 €

● Acréscimos de Gastos

Em "Outras Contas a Pagar" estão considerados os acréscimos de gastos ocorridos no período

e para os quais ainda não existe a referida fatura, também nesta rubrica estão inciuídos os

gastos referentes aos direitos adquiridos dos trabaihadores e correspondentes encargos da

instituição patronal.
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Esta rúbrica no Balanço encontra-se composta da seguinte forma:

Descrição 2021 2020

Remunerações a Liquidar 86.419,33 € 88.026,81 €
TOTAL 86.419,33 € 88.026,81 €

11. Diferimentos

o valor espelhado nesta rubrica trata-se de gastos já liquidados e que dizem respeito aos

períodos seguintes, encontrando-se detalhados da seguinte forma:

2020Descrição 2021

4.619,26 €6.026,01 €

30,58 €

467,51 €

467,51 €

218,94 €

Seguros

Segurança e Vigilância 0,00 €

686,52 €Outros Gastos com o Pessoal

Saúde e Medicina no Trabalho / Higiene 686,52 €

123,00 €Informática

5.428,68 €TOTAL 6.733,04 €

12. Outros Instrumentos Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Instituição detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

20202021Descrição
4.885,55 €6.202,43 €Fundos de Compensação
4.885,55 €TOTAL 6.202,43 €
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13. Atívos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia

escriturada no Início e no fim do período de 2020, mostrando as adições, os abates e

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

seguinte quadro:

Edifícios e

Outras

Construções

Ativos

Fixos

Tangíveis

Terrenos e

Recursos

Naturais

Equip.
Administrativo

Equip.

Transporte
TOTALOutrosEquip. Básico

Saldo

01/01/2021
2.215.509,21 €263.647,26 €76.767,47 €17.589,56 € 250.953,63 €30.925,47 € 1.675.625,82 €

13.732,96 €0,00 €2.618,64 €0,00 € 0,00 €11.114,32 €0,00 €Aquisições

13.344,72 € 0,00 €{13.792,00 €)0,00 € 0,00 €447,28 €Correções 0,00 €

Saldo

31/12/2021
2.229.242,17 €176.991,98 €65.594,11 €250.953,63 €17.589,56 €1.687.187,42 €30.925,47 €

Edifícios e

Outras

Construções

Terrenos e

Recursos

Naturais

Equip.
Administrativo

Equip.

Transporte
TOTALOutrosEquip. BásicoDepreciações

Saldo

01/01/2021
1.112.758,51 €261.524,95 €56.321,17 €248.138,09 €26.035,45 €630.738,85 €0,00 €

Depreciações
do Período

44.678,07 €3.853,01 €2.628,22 €1.407,77 €1.368,63 €35.420,44 €0,00 €

0,00 €(0,30 €) 0,30 €0,00 €0,00 €0,00 €Correções 0,00 €

Saldo

31/12/2021
1.157.436,58 €265.378,26 €58.949,09 €249.545,86 €17.404,08 €666.159,29 €0,00 €

Ativos Fixos

Tangíveis

Líquidos

01/01/2021

1.102.750,70 €2.122,31 €20.446,30 €2.815,54 €1.554,11 €1.044.886,97 €30.925,47 €

Variação
Anual

(30.945,11 €)9.491,41 €(13.801,28 €)(1.407,77 €)(1.368,63 €)(23.858,84 €)0,00 €

Ativos Fixos

Tangíveis

Líquidos

31/12/2021

1.071.805,59 €11.613,72 €6.645,02 €1.407,77 €185,48 €1.021.028,13 €30.925,47 €
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14. Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia

escriturada no início e no fim do período de 2020, mostrando as adições, os abates e

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

seguinte quadro:

Outros Ativos

Intangíveis
Projetos

Desenvolvimento
TOTALAtivos Intangíveis

Saldo

01/01/2021
35.899,04 €7.799,04 €28.100,00 €

0,00 €0,00 €0,00 €Aquisições

Saldo

31/12/2021
35.899,04 €7.799,04 €28.100,00 €

Outros Ativos

Intangíveis
Projetos

Desenvolvimento
TOTALAmortizações

Saldo

01/01/2021
35.899,04 €7.799,04 €28.100,00 €

Amortizações
do Período

0,00 €0,00 €0,00 €

Saldo

31/12/2021
35.899,04 €7.799,04 €28.100,00 €

Ativos Intangíveis

Líquidos
0,00 €0,00 €0,00 €

15. Inventários

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período findo em 31 de

dezembro de 2021 detalha-se conforme segue:

20202021Descrição
663,54 €

45.418,36 €

-196,42 €

827,54 €Inventários Iniciais

52.993,67 €

-663,54 €

Compras

Inventários Finais

53.157,67 €45.885,48 €CMVMC
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16. Fornecimentos e Serviços Externos

A rubrica dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de

2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição 2021 2020

Serviços Especializados

Trabalhos especializados

Publicidade e Propaganda

Vigilância e segurança
Honorários

22.863,80€

8.233,99 €

0,00 €

3339,09 €

0,00 €

0,00 €

11.234,77 €

7.718,38 €

3.526,39 €

0,00 €

55,95 €

4.521,05 €

189,91 €

0,00 €

3.653,28 €

0,00 €

677,86 €

40.527,72 €

13.356,22 €

8.975,74 €

5.752,34 €

12.443,42 €

132,52 €

' 132,52 €

0,00 €

0,00 €

37.Ò43,73€

Í868Í6 €

8.055,22 €

0,00 €

14.385,06 €

10.735,19 €

8.222,81 €

1.831,64 €

66,33 €

614,41 €

33.^6,55 €

8!o31,90€

0,00 €

2.863,26 €

3.260,48 €

0,00 €

19.335,66 €

13.385,06 €

5.821,52 €

129,08 €

55,35 €

8.229,26 €

1.276,04 €

0,00 €

5.406,46 €

55,00 €

1.491,66 €

29.683,17 €

10.445,95 €

8.149,88 €

3.755,19 €

7.332,15 €

159,64€

Í59^64€

0,00 €

0,00 €

42.304,18€

’ 3.875,33 €

8.376,97 €

170,00 €

21.019,90 €

8.861,98 €

7.006,64 €

1.691,17€

264,17€

0,00 €

Comissões

Conservação e Reparação
Viaturas

Instalações
Outros

Serviços Bancários
Materiais

Ferramentas e Utensílio de Desgaste Rápido

Livros e Documentação Técnica

Material de escritório / economato

Artigos para Oferta

Outros Materiais

Energia e Fluidos

Eletricidade

Combustíveis

Água

Gás Propano

Deslocações, Estadas e Transportes

Deslocações e Estadas

Outros

Transportes de Pessoal

Serviços Diversos

Comunicação

Seguros
Contencioso e Notariado

Limpeza, Higiene e Conforto

Outros Serviços

Produtos Descartáveis e de Higiene
Fraldas

Medicamentos

Outros

113.822,70 €105.088,82 €TOTAL

17. Gastos com o Pessoal

Os corpos gerentes da Instituição não auferiram qualquer remuneração durante o ano de

2021.

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição durante o ano de 2021 foi de 45
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trabalhadores: 28 trabalhadores no CAO e 17 trabalhadores no LAR.

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

Descrição 2021 2020

Remunerações ao Pessoa)

Indemnizações

Encargos sobre as Remunerações

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças
Outros Gastos com o Pessoal

510.510,69 €

1.401,96 €

110.553,83 €

9.287,48 €

4.094,59 €

520.995,94 €

1.237,73 €

112.191,79 €

8.963,04 €

2.220,25 €

TOTAL 635.848,55 € 645.608,75 €

18. Outros Gastos

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

Descrição 2021 2020

0,00 €

' 0,00 €

0,00 €

461,24 €

561,32 €

93,28€

393,00 €

75,04 €

0,04 €

75,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

Ò,00 €

762,86 €

98,18 €

393,00 €

271,68 €

0,77 €

270,91 €

impostos

Impostos Indiretos
Taxas

Dividas Incobráveis

Outros

Correções relativas a exercícios anteriores

Quotizações

Outros não especificados

Diferenças de arredondamento desfavoráveis

Multas e penalidades

777,86 €1.022,56 €TOTAL

Descrição 2021 2020

15,00 €

0,00 €

Outros Gastos de Financiamento

Outros

24,00 €

24,00 €

24,00 € 777,86 €TOTAL

19. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

2020Descrição 2021

189.895,93 €

105.548,45 €

81.918,49 €

50,00 €

2.378,99 €

0,00 €

Prestações de Serviços

Mensalidade Centro Atividade Ocupacionais

Mensalidade Lar Residencial

Piscina - Centro Atividade Ocupacionais

Fraldas

Piscina - LAR

179.552,78€

94.495,80 €

83.179,49 €

0,00 €

1.877,49 €

0,00 €

189.895,93 €179.552,78 €TOTAL
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ZO.Subsídios de Instituições Públicas

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Instituição tinha os seguintes saldos na rubrica de

"Subsídios de Instituições Públicas" :

Descrição 2021 2020

Subsídios de; Instituições Públicas 564.612,96 €

563.598,96 €

545.389,36 €

545.389,36 €Segurança Social
Subsídios de Outras Entidades 1.014,00 € 0,00 €

TOTAL 564.612,96 € 545.389,36 €

21. Outros Rendimentos

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

Descrição 2021 2020

Rendimentos Suplementares

Serviços Sociais
Donativos

30.04q,13€
0,00€

24.331,38 €

1.466,00 €

4.242,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
Ò'Ò0€
 0,00 €

29.552,74 €

 0,00 €

28.344,73 €

1.176,53 €

31,48 €

45.248,22 €

2.724,33 €

35.687,02 €

1.369,00 €

5.467,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 0,00 €

d,òò €;
31.790,65 €

0,00 €

28.344,73 €

3.444,20 €

1,72 €

Quotas

Consignação IRS
Outros

Descontos de Pronto Pagamento Obtidos
Ganhos em Inventários

Sinistros

Rendimentos em Investimentos

Outros

Correções relativas a exercícios anteriores

Imputação de subsídios para investimentos

Restituição de Impostos

Outros não Especificados
TOTAL 59.592,87 € 77.038,87 €

22.Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos

relacionados com juros e similares:

Descrição 2021 2020

Juros suportados

Juros de mora e compensatórios

1,11 €
1,11 €

7,44 €

7,44 €

1,11 €TOTAL 7,44 €

231,22 €

231,22 €

Juros obtidos

Juros obtidos
112,79 €

112,79 €

231,22 €TOTAL 112,79 €

Resultados Financeiros 105,35 € 230,11 €
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23. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que

a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos

prazos legalmente estipulados.

24. Acontecimentos Após a Data do Balanço

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

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021. Após o encerramento do período, e

até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a

situação relevada nas contas. As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de

dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção no dia 11 de Março de 2022.

Charneca de Caparica, 08 de Março de 2022

O Contabilista Certificado, A Direção,

'"■a

'ôs^L
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