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A Salvaterra – Nota Introdutória 
 

No cumprimento com o disposto nos termos da alínea b) do nº. 1 do artigo 29º.  dos 

Estatutos, apresenta-se o relatório e as contas relativas à execução do plano de 

atividades e orçamento do exercício do ano de 2019. 

A Salvaterra-Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense é uma 

Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) que foi constituída a 28 de julho de 

1998 e apresenta como missão promover o desenvolvimento local e rural, através de 

atividades sociais e culturais com vista à proteção e apoio à família, criança, jovem e 

idoso que se encontrem em situação de carência e/ou em risco de exclusão social. Para 

a persecução dos seus objetivos, a instituição mantém uma rede de artes e ofícios, uma 

loja social e um conjunto de iniciativas de apoio comunitário.  

A instituição apresenta como área de intervenção o concelho de Vila do Porto e 

constitui-se como uma estrutura específica que promove formação, atividade 

socialmente útil, e projetos de apoio social, tendo a particularidade de investir na área 

da inserção social no Rendimento Social de Inserção. 

Assim, no presente ano deu-se continuidade à dinamização das ações do Centro 

Comunitário e respetivos Projetos Sociais, bem como da Loja Social. Para este fim, 

contou-se com a participação da seguinte equipa técnica: 

Do quadro:  

 1 Escriturário - Ernesto Braga Sousa 

 1 Trabalhador de Manutenção - Daniel de Sousa Cabral 

 1 Caixeira - Débora de Fátima da Costa Cabral Coelho 

 1 Ajudante de Educação – Maria Cristina Ferreira Bairos, desde 30 de abril de 

2019, requalificada como Encarregada Geral a 29 de outubro de 2019 

 1 Técnico Superior de Serviço Social - Vânia Figueiredo Chaves, que finalizou 

contrato a 1 de dezembro de 2019 

 1 Técnico Superior de Comunicação Social e Cultura – Josefina Maria Branco 

Cruz, integrada a 9 de dezembro de 2019 
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Contratados ao abrigo de programas de emprego: 
 

 1 Sapateiro - Fábio André Curvelo Resendes, integrado a contrato sem termo ao 

abrigo do Programa ELP 

 1 Ajudante de Carpinteiro - Fernando Manuel Gonçalves Melo, ao abrigo do 

Programa SEI desde junho de 2019 

 1 Costureira - Maria de Fátima do Rego Costa, integrada pelo Programa CTT´S 

desde de maio de 2017 

 1 Artesã - Elvira dos Prazeres Soares Mendonça, ao abrigo do Programa PROSA 

desde dezembro de 2018 

 1 Ajudante de Lavandaria - Aida Maria Sousa Andrade, integrada pelo PROSA 

desde dezembro 2018 

 1 Ajudante de Lavandaria – Maria Isabel Oliveira Chaves, integrada pelo PROSA 

desde junho de 2019 

 Trabalhador de Serviços Gerais – Arsénio dos Reis Araújo, a realizar Programa 

PROSA desde 5 de novembro de 2019 

 

1. SEDE 

 

O espaço da sede reúne os serviços administrativos, é onde se realizam as reuniões 

técnicas e reuniões de direção, bem como as ações de formação internas destinadas 

aos nossos trabalhadores. Por outro lado, tem servido de espaço de armazenamento, 

organização e atribuição do Banco Alimentar do Programa Operacional às Pessoas 

Mais Carenciadas. 

 

2. CENTRO DE RECURSOS COMUNITÁRIO  

 

O Centro Comunitário tem a missão de promover as competências dos beneficiários e 

voluntários nas atividades em que participam com o intuito de combinar as “sinergias” 
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da comunidade a favor do exercício da solidariedade e do bem-estar de todos os 

indivíduos. 

Esta valência destina-se numa primeira linha à integração de pessoas beneficiárias do 

Rendimento Social de Inserção de ambos os sexos que tenham a participação em 

ações de formação, como uma das ações dos contratos de inserção. Porém, é 

igualmente aberta a utentes da ação social, como indivíduos em situação de risco 

social (como desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, indivíduos em 

programas de reabilitação no âmbito das dependências, idosos em situação de 

isolamento) e comunidade em geral (Regulamento do centro comunitário).   

A constituição destes espaços apresenta como objetivo dotar os formandos de 

conhecimentos e competências pessoais e sociais que os permitam rentabilizar 

recursos próprios, bem como promover a participação em atividades socialmente úteis 

e aproximação à vida laboral.  

A participação nas atividades desenvolvidas neste centro constitui uma ação que 

permite a persecução das seguintes medidas de inserção social previstas na lei do RSI:  

  

 “Participação em programas de ocupação ou outros de carácter temporário, a 

tempo parcial ou completo que favoreçam a inserção no mercado de trabalho 

ou prossigam objetivos socialmente necessários, ou atividades socialmente 

úteis para a comunidade...”  

 “Desenvolvimento de atividades no âmbito das instituições de solidariedade 

social”.   

(Artº18, 6 c e g Lei nº13/2003, de 21 de maio) 

Com as alterações legislativas, à vertente da formação foi aliada a área da ocupação 

útil.  

Em cumprimento deste objetivo, foi publicado o Decreto-Lei nº. 133/2012, de junho, 

que procede à revisão do regime jurídico do RSI, o qual prevê no âmbito das medidas 

do contrato de inserção devem integrar a participação dos beneficiários em programas 
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de ocupação temporária que se traduzem na realização de atividades socialmente 

úteis, como meio de promover a sua integração social e comunitária.   

A atividade socialmente útil é apresentada como forma de ativação social dos 

beneficiários de RSI, através da colaboração com instituições, prestando um contributo 

cívico a favor da comunidade. A instituição Salvaterra funciona assim, neste molde de 

intervenção, fazendo-se valer do Centro Comunitário. 

Este é um espaço preparado em termos físicos e humanos para concretização de 

formação e aprendizagem em quatro áreas que correspondem às oficinas de costura, 

lavandaria, carpintaria, jardinagem. 

A participação nas oficinas pretende a persecução dos seguintes objetivos:   

 Desenvolver a criatividade e empowerment dos utentes;    

 Proporcionar aos intervenientes o relacionamento interpessoal e social;   

 Possibilitar a realização de atividades socialmente úteis para ocupação do 

tempo, fora do seio familiar, permitindo maior contacto com a comunidade;   

 Desenvolver trabalhos artesanais que possam ser utilizados como fontes de 

rendimento familiar;   

 Conceder instrumentos necessários à integração no mercado de trabalho e 

autonomização e bem-estar das famílias.   

(Regulamento do centro comunitário)   

  

As oficinas abrangeram semanalmente cerca de 14 utentes, cujo encaminhamento é 

realizado em articulação com o Núcleo de Ação Social (NAS) que procede à realização 

de entrevista vocacional e assinatura do contrato de inserção. Cada utente recebe sete 

horas de formação semanal na área em que está inscrito. A componente prática da 

formação resulta em trabalho socialmente útil.   
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Paralelamente, todas as semanas, desenvolve-se um centro de convívio de idosos, no 

espaço da antiga escola de Santo António, que promove atividades ocupacionais e 

lúdicas à população idosa da freguesia de Santo Espírito, no sentido de assegurar a 

melhoria do bem-estar dos idosos e combater o isolamento social desta população. 

Neste centro, estão inscritos 18 idosos e o convívio decorre às sextas-feiras.  

O Centro de Recursos Comunitários está a funcionar na Escola Primária de Santa 

Bárbara, com as oficinas de Carpintaria e Jardinagem, e no Bidonville, um quonset hut, 

localizado nos terrenos do Aeroporto e cedido pelo Governo Regional, onde estão 

agora instalados os ateliers de Costura e Lavandaria.  

Atualmente, encontram-se inscritos os seguintes números de utentes: 

Costura/Lavandaria conta com 8 formandas e na Carpintaria/Jardinagem com 6 

inscritos. 

O atelier de Jardinagem conta com terrenos e estufas do Serviço de Desenvolvimento 

Agrário de Santa Maria, onde foi possível produzir produtos hortícolas e plantio 

diverso para horta. Trata-se de um projeto para dar continuidade pois além de 

constituir uma necessidade local, foi bem aceite pela comunidade.  

Até então, os utentes da Carpintaria/Jardinagem, rotativamente, quando necessário, 

têm apoiado os trabalhos nas estufas, sendo supervisionados pelos funcionários 

Ernesto ou Fábio. Dispomos de um funcionário ao abrigo do Programa PROSA, como 

referido anteriormente, para realizar trabalho a tempo inteiro neste projeto. 

A metodologia de intervenção da instituição Salvaterra prevê ainda a realização de 

ações de sensibilização e informação em áreas contempladas nos contratos de 

inserção social como emprego, educação, habitação e ação social, desenvolvidas em 

parceria com técnicos de outras instituições e com o Núcleo Local de Inserção (NLI). No 

que se refere ao ano de 2019, as áreas formativas incidiram sobre alimentação 

saudável e economia doméstica. 
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Todos os utentes encontram-se identificados na Plataforma SIADS: Sistema de 

Informação e apoio à decisão social, sendo necessário a atualização contínua dos 

dados à medida da entrada e saída dos mesmos nas atividades, assim como a 

atualização dos seus dados pessoais. 

 

2.1 Ações de Sensibilização e Iniciativas 

 

No ano de 2019 foram realizadas ações de formação, sensibilização e 

informação nas seguintes áreas: 

 

Mês Ação Descrição da atividade Responsável  

Fevereiro 

Workshop -  Culinária 

no Carnaval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convívio 
intergeracional 

Foi realizado a 12 de fevereiro um 

workshop de Culinária, com a 

receita das tradicionais 

Malassadas, pelas utentes do 

Centro Comunitário, onde 

participaram 13 utentes.  

 

 

Foi oferecido o lanche do 

Workshop aos Idosos do centro 

Convívio de Idosos de 6ª feira, 

onde se promoveu um convívio e 

partilha de saberes. 

 

Assistente 

Social 

Vânia Chaves 

Nutricionista 

Carolina Teves 

Ajudantes 

Ana Moura 

Susana Moura 

 

Março 

Formação Interna na 

área de Comunicação 

Inter-pessoal 

Ação de Formação realizada a 

todos os colaboradores da 

instituição. 

Assistente 

Social cristina 

Almada  

Maio e junho 

Ação de Sensibilização 

de gestão de 

orçamento familiar; 

Ação de sensibilização com a 

divulgação de materiais sobre o 

tema “arte da poupança”. 

Disponibilizou-se no NAS 

panfletos alusivos à temática da 

economia doméstica. 

Assistente 

Social  

Vânia Chaves  

Assistente 

Social 

Patrícia 
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Leonardo 

 

Outubro 

(preparação da 

formação 

teórica e 

calendarização)  

 

Novembro 

(execução das 

ações) 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 

(sessão extra a 

12 

beneficiários ) 

6 Ações de 

Sensibilização 

Economia Doméstica 

/Otimização da Gestão 

do Orçamento familiar 

a 60 beneficiários  do 

Feac 

Realização de “Jornais 
Nutricionais” mensais que 
acompanham o cabaz alimentar. 
 
 
 
Workshop “Arte da Poupança 
Alimentar- Comer Bem 

Compensa!” com a seguinte 

calendarização: 

Santo Espírito (12 novembro) 

Almagreira (18 novembro –

manhã) 

S. Pedro (18 novembro -tarde) 

Vila do Porto (21 de novembro – 2 

grupos manhã e tarde) 

Santa Bárbara (dia 27 de 

novembro) 

 

Foi realizada sessão individual a 

12 beneficiários, que devido a 

idade e condição de saúde, 

justificaram a ausência à 1ª sessão 

marcada. 

 

Nutricionista 

Carolina Teves 

Assistente 

Social 

Vânia Chaves 

Ajudantes 

Ana Moura 

Susana Moura 

 

 

 

Observações: De referir que a atividade relativa à execução do Programa de Ajuda 

Alimentar, a partir de junho do ano de 2019, influenciou a capacidade da instituição 

realizar outras atividades. Acrescentamos que a gestão do programa integra as 

entregas aos beneficiários, mas igualmente uma organização administrativa exigente, 

com a gestão física dos stocks, a introdução informática de toda a documentação 

física, desde guias de remessa a credencias, bem como a execução das ações de 

acompanhamento pré-previstas, conforme suprareferenciado.   
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Salvaguarda-se que a execução desta medida tem sido possível com o trabalho em 

equipa e desdobramento de funções, a fim de se conseguir executar o programa da 

melhor forma possível, a favor dos indivíduos e famílias beneficiárias.  

Consideramos ainda que apesar das ações de acompanhamento informativas e de 

sensibilização serem exigentes de executar, dado cronograma do Projeto de 

candidatura, contou-se com a parceria do NLI-Núcleo Local de Inserção pelas 

Ajudantes Sociofamiliares, que realizaram as 6 ações de grupo, junto das 60 famílias.  

Com estas ações, pretendeu-se dotar os participantes de conhecimentos e 

competências sobre o tema da economia doméstica e alimentação saudável, que os 

permitissem rentabilizar recursos próprios, fomentar e sensibilizar para  a horta 

familiar como forma de economizar, promovendo a iniciativa individual na melhoria 

das suas condições de vida. 

 

3. LOJA SOCIAL 

 

A Loja Social desta Associação, a funcionar desde 2013 no Largo de Santo António, em 

Vila do Porto, contempla a venda de roupa a preço simbólico, a venda de artesanato, 

de produtos hortícolas e ervas aromáticas e a oficina de sapateiro.  

Associada à Loja, deu-se a continuidade à Campanha de Angariação de Roupa que é 

realizada ao longo de todo o ano.  

Com o objetivo de chegar à comunidade em geral, anualmente, desenvolve-se na Loja 

Social a venda de produtos pelas festividades como o Natal, Carnaval e Halloween para 

promover a venda de trabalhos realizados nos atelieres. 

Em 2019, realizou-se também a iniciativa “Pão por Deus”, uma atividade anual na qual 

são doadas peças de vestuário a crianças, idosos e famílias. Assim, no que se refere a 

esta ação foram doadas 540 peças. 

 
 
 
 



 - Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense 
 

 

10

4. PROJETOS SOCIAIS 
 

A Associação desenvolve um conjunto de projetos de apoio comunitário, cujo 

funcionamento é assegurado por fundos próprios da instituição, salvo o projeto de 

carpintaria protocolado com os Serviços de Habitação da ilha, que assegura a compra 

dos materiais necessários à confeção do produto, nas famílias por ele sinalizadas. 

O acesso aos projetos sociais da instituição tem o seguinte procedimento: 

 
1. Requerimento – Entrada 

2. Análise económica –atendimento e/ou visita ao domicílio 

3. Realização de parecer técnico e envio para Direção 

4. Parecer da Direção 

5. Resposta: Deferimento/indeferimento 

 
4.1 SOS IDOSO 
 
Numa perspetiva de combate ao isolamento social, da promoção de qualidade de vida 

e do bem-estar da população idosa surge, em 2011, o projeto SOS Idoso. 

Ao longo de todo o ano, o programa apoia idosos da ilha, carenciados, isolados e sem 

capacidade física, na realização de pequenas tarefas nas suas habitações e 

logradouros. 

Em 2019, a Associação Salvaterra recebeu e respondeu a 17 pedidos de ajuda, na sua 

maioria para a área de jardinagem e manutenção do espaço exterior da habitação.  

De salientar que a análise atualizada das situações determinou um maior cuidado no 

deferimento dos apoios, uma vez que dada sobrecarga dos pedidos ao serviço de 

carpintaria, adotaram-se novos procedimentos selecionando-se os casos de maior 

urgência, de acordo com a data de entrada de pedidos. 

 
4.2 BANCO DO BEBÉ 
 
Tal como nos anos anteriores, em 2019, deu-se continuidade ao projeto “Banco do 

BEBÉ”, onde foram respondidos 15 pedidos de apoio.  
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Esta iniciativa consiste num banco de empréstimo de utensílios e produtos 

direcionados ao cuidado do bebé, através das entregas realizadas por particulares a 

fim de apoiar mães e seus filhos em situação de carência económica/social.  

 
 
4.3 CARPINTARIA SOCIAL 
 
O projeto “Carpintaria Social” surge para assegurar a melhoria das condições 

habitacionais dos indivíduos e famílias em situação carência económica, promovendo 

apoio na área da carpintaria através de dois processos de funcionamento: 

1) Apoio à confeção de bens na carpintaria – no qual a entidade fornece a mão-de-

obra e a família o material necessário. Nesta rubrica, existiram, em 2019, 11 

requerimentos tendo sido diferidos 10. Um destes não foi realizado por 

encaminhamento para o banco Solidário. 

2) Apoio de carpintaria pelo protocolo com o Serviço de Habitação - neste 

procedimento, as famílias por terem processo Habitacional e por situação de 

insuficiência económica, o material é assegurado por este meio de funcionamento. 

No ano transato, foram realizados 6 pedidos, sendo dois deles referentes ao mesmo 

caso social. Encontram-se pendentes a execução de 3 pedidos, execução de janelas e 

um móvel respetivamente.  

Desta forma foram apoiadas 17 situações pela carpintaria social. 

 
 
4.4 BANCO SOLIDÁRIO 
 
O projeto “Banco Solidário” foi criado com o objetivo de assegurar o acesso a bens 

considerados essenciais a indivíduos e famílias carenciadas. Ao mesmo tempo, tem a 

finalidade de promover o reaproveitamento de recursos, combatendo o desperdício.  

A iniciativa funciona como um banco de bens usados, fundamentalmente mobiliário ou 

em algumas situações vestuário, doados à Associação e que depois são distribuídos a 

indivíduos e famílias carenciadas. Para tal, este projeto faz-se valer das entregas de 
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bens diversos (camas, eletrodomésticos, sofás, armários, loiça, etc.), que são doados 

pela comunidade mariense.  

Em caso de reparação/tratamento, as oficinas encarregam-se de arranjar estes bens 

que posteriormente são encaminhados e entregues aos indivíduos e famílias que 

solicitaram pedido de apoio.  

Durante o ano de 2019, foram recebidas e respondidas 23 situações de pedidos de 

ajuda. 

Para que o projeto consiga dar resposta, anualmente, a instituição lança uma 

campanha de angariação de bens usados. O armazenamento destes produtos é agora 

feito no antigo centro comunitário, em Santo Espírito. Dispomos, igualmente, em 

situação provisória, de uma estrutura bidonville, cedida pela Ilhas de Valor, para 

armazenamento de mobiliário.  

No que diz respeito à roupa, a partir de 2017, a Salvaterra ficou responsável pela 

recolha deste bem, entregue pela população em dois contentores da Direção Regional 

do Ambiente, existentes na ilha. Em 2019, foram recolhidas mais de 6 toneladas de 

roupas nestes contentores.  

Esta situação cria à Associação alguns constrangimentos em termos de 

armazenamento da roupa, depois de higienizada. Neste sentido, no ano transato, 

procedeu-se ao envio de um contentor de 20 Pés com roupa, calçado, brinquedos 

para a cidade da Praia, Santiago, em Cabo Verde, destinado à Cáritas de Cabo Verde, 

tendo sido escoada uma quantidade substancial de roupa que tínhamos acumulada. 

Os custos com o transporte até Lisboa foi assegurado pela Direção Regional do 

Ambiente e de Lisboa para a cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, foi 

assumido na integra pela Associação Salvaterra, no valor de 1.600,00 €. 

 

4.5 AJUDA ALIMENTAR 

A partir de junho de 2019, através do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais 

Carenciadas, 72 famílias passaram a ser asseguradas mensalmente com cabazes 

alimentares, distribuídos pela Associação Salvaterra.Assim, foram realizadas 5 entregas 
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mensais completas aos utentes, correspondente a 350 entregas individuais realizadas, 

correspondente a 160 beneficiários da medida. 

Infelizmente, o Programa Alimentar de Apoio às Pessoas mais Carenciadas é muito 

limitado, existem muitas famílias que não são abrangidas pela medida, por 

esgotamento do número de cabazes. Assim, nas situações mais complexas, a 

instituição deu continuidade ao seu projeto de Ajuda Alimentar de Emergência, onde 

de forma pontual, com recursos próprios e com bens angariados na Loja, apoia 

indivíduos e famílias em grave situação socioeconómica. Nesta medida, recebeu e 

apoiou 7 famílias, com um cabaz pontual. Quanto à tipologia de família podemos 

verificar a existência de 1 isolado idoso, três famílias de 4 elementos e uma família de 

dois elementos; 

 
 
5. REFLEXÃO E NOTAS CONCLUSIVAS 
  

Após uma reflexão e partilha conjunta que é feita diariamente decorrente da prática e 

do trabalho em equipa, tiramos as seguintes ilações, que não são mais do que 

perspetivas de melhorar a nossa instituição: 

 

 Foi importante a participação da Associação Salvaterra no I Fórum Regional do 

Voluntariado, realizado nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019, em Ponta 

Delgada, pois veio permitir a partilha de esperiências e  gerando o 

enriquecimento com as práticas desenvolvidas  noutras instituições na Região 

Autónoma dos Açores. Releva-se de muita utilidade a realização destes Fóruns 

com as diferentes IPSS’s dos Açores. 

 Consideramos haver uma necessidade constante de nos adequarmos às 

situações cada vez mais exigentes, dada a problemática dos públicos com os 

quais trabalhamos. Assim, pretendemos diversificar a formação dos nossos 

colaboradores por forma a torná-los mais capazes de lidar com as situações do 

quotidiano; 



 - Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense 
 

 

14

 Apesar de sermos uma equipa pequena para os projetos que desenvolvemos, a 

integração de colaboradores dos Programas Ocupacionais, tem ajudado em 

algumas situações a colmatar as dificuldades; 

 Apesar de se ter conseguido escoar roupa com o envio externo de um Donativo 

Solidário para Cabo Verde, permanece a necessidade de se manter a gestão do 

volume de roupa recebido, com novo escoamento de roupa localmente ou para 

o exterior da ilha, uma vez que a instituição não tem capacidade para processar 

o volume recebido, que infelizmente não tende a decrescer; 

 Temos consciência existência das limitações da nossa atividade, decorrente da 

necessidade de criação de uma estrutura física única, que nos permitiria 

rentabilizar os nossos recursos materiais e humanos e uma maior organização 

das próprias valências. Decorre o processo de cedência pelo Governo Regional 

de um terreno com cerca de 6.000 metros quadrados, onde se encontra 

construído o atual bidonville e onde pretendemos construir uma infraestrutura 

de raíz; 

 Numa perspetiva de melhoramento constante da nossa intervenção, será 

importante criar condições para a equipa melhorar a sua prática, aliando a 

intervenção ao marketing social, não numa perspetiva de simples divulgação de 

atividades, mas na sensibilização da comunidade em geral para as 

problemáticas da nossa ilha, numa tentativa de envolvimento da comunidade e 

desenvolvimento de um espírito de solidariedade e participação ativa da 

sociedade civil; 

 Consideramos que os objetivos gerais propostos para 2019 foram atingidos de 

forma satisfatória e propomo-nos a dar continuidade no próximo ano os nossos 

propósitos, reconhecendo humildemente as nossas limitações procurando 

melhorar a intervenção desenvolvida, até então. 
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A DIREÇÃO 

 

Maria Dulce de Oliveira Resendes 

Ana Maria Cabral da Ponte Braga Cabral 

Nélia Maria Coutinho Figueiredo 

Aida Maria Figueiredo Tavares  

Filomena de Oliveira Resendes 
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Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Mariense 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

BALANÇO 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 

2019 
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Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Mariense 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

A Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense – Salvaterra, é uma instituição 

privada de solidariedade social, estas definem-se como instituições não lucrativas privadas. 

Através deste Relatório de Gestão pretende-se dar conhecimento aos sócios os aspetos mais 

relevantes relacionados com a atividade desenvolvida durante o ano de 2019. 

A atividade financeira da instituição desenrolou-se com normalidade. 

A Instituição teve como Rendimentos o total de 146 924,73 € e Gastos no valor de 141 509,83 € o que 

origina um resultado positivo de 5 414,90 €. 

Das Receitas destaca-se o montante subsidiado pelo Instituto de Segurança Social dos Açores 

correspondente à comparticipação financeira daquele organismo de acordo com os Protocolos de 

Cooperação, e que corresponde a cerca de 69 % das receitas globais, 13 % a receitas próprias e 12% de 

outros rendimentos e ganhos, donativos. Das Despesas salienta-se que o valor mais significativo é 

relativo a Custos com Pessoal que corresponde a 64 % dos custos totais. 

Quanto ao Balanço, no ativo, destaca-se o montante de ativos correntes no valor de 126 671,38 €, o 

passivo apresenta um valor de 5 698,76 € referentes a dívidas a fornecedores, os ordenados de 

dezembro e dividas ao estado, no que se refere ao Estado, à data, as dívidas encontram-se 

regularizadas. Podemos dizer que a associação não tem problemas de tesouraria. 

Fundo Social, à data de 31 de dezembro de 2019, encontra-se no montante de 120 972,62 €. 

Segue-se a apresentação das Contas desenvolvidas em quadros que explicitam as suas origens e 

aplicações. 
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Desenvolvimento de Custos e Receitas por Valências 

 

 

 

 

61- Custo da mercadoria vendida 653,84 €         498,07 €         155,77 €         

62- Fornecimentos e Serviços Externos 47 111,17 €    18 766,91 €       16 035,41 €   1 036,73 €      128,09 €         2 862,60 €          8 281,43 € 

63- Gastos com o Pessoal 90 482,21 €    34 942,74 €       39 811,68 €   721,14 €          4 700,74 €      10 305,91 €    

64- Depreciações/ amortizações 3 225,70 €      2 281,57 €     944,13 €         

68- Outros gastos 36,91 €            15,15 €               21,72 €                        0,04 € 

69- Gastos e Perdas de financeiro

Total de Gastos 141 509,83 € 53 724,80 €       58 128,66 €   1 757,87 €      5 326,90 €      14 290,13 €    8 281,47 €    

71 - Vendas 19 855,71 €    11 999,23 €   7 856,48 €      

72 - Prestação de serviços 6 738,92 €      200,00 €             3 164,73 €     3 374,19 €      

75- Subsídios 101 320,63 € 24 402,21 €       53 030,82 €   1 410,64 €      22 476,96 €    

78 – Outros rendimentos e ganhos 19 007,91 €    16 709,65 €       1 119,58 €     1 178,68 €      

79- Juros obtidos 1,56 €              1,56 €                  

Total Rendimentos 146 924,73 € 41 313,42 €       69 314,36 €   1 410,64 €      25 851,15 €    9 035,16 €      -  €              

Resultado do período 5 414,90 €      12 411,38 €-       11 185,70 €   347,23 €-          20 524,25 €    5 254,97 €-      8 281,47 €-    

, Total Sede
Centro de 

Recursos
Sapateiro CR-AeroSanto António Loja Social
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61- Custo da mercadoria vendida 653,84 €         427,14 €         995,89 €         498,07 €       427,14 €          995,89 €       155,77 €       

62- Fornecimentos e Serviços Externos 47 111,17 €    25 688,76 €    24 891,67 €    18 766,91 €    1 848,44 €    783,67 €       16 035,41 €       14 545,73 €               20 026,50 €               1 036,73 €       1 081,26 €      788,98 €         128,09 €       110,00 €          91,10 €         2 862,60 €   6 896,99 €        3 201,42 €     8 281,43 €   1 206,34 € 

63- Gastos com o Pessoal 90 482,21 €    81 263,20 €    72 638,67 €    34 942,74 €    33 126,83 € 26 160,38 € 39 811,68 €       35 402,99 €               33 787,39 €               721,14 €          521,65 €         4 700,74 €   1 263,63 €       1 190,21 €   10 305,91 € 11 469,75 €   10 979,04 € 

64- Depreciações/ amortizações 3 225,70 €      9 163,72 €      8 675,37 €      2 281,57 €         8 219,42 €                  8 006,87 €                  944,13 €       944,30 €               668,50 € 

68- Outros gastos 36,91 €            3,83 €              627,36 €         15,15 €            3,83 €            212,86 €       21,72 €                 414,50 €             0,04 € 

69- Gastos e Perdas de financeiro

Total de Gastos 141 509,83 € 116 546,65 € 107 828,96 € 53 724,80 €    34 979,10€  27 156,91€  58 128,66 €       58 168,14€                61 820,76€                1 757,87 €       1 081,26€       1 310,63€       5 326,90 €   1 800,77€        2 277,20€    14 290,13 € 19 311,04€  15 263,46€  8 281,47 €    1 206,34€  

71 - Vendas 19 855,71 €    19 046,31 €    13 606,27 €    11 999,23 €       12 469,23 €               7 167,76 €                  7 856,48 €   6 577,08 €        6 438,51 € 

72 - Prestação de serviços 6 738,92 €      5 306,41 €      4 044,83 €      200,00 €         140,00 €       250,00 €       3 164,73 €         1 341,29 €                  259,74 €                     3 374,19 €   3 825,12 €       3 535,09 €   

75- Subsídios 101 320,63 € 90 196,69 €    98 975,39 €    24 402,21 €    31 918,73 € 30 379,37 € 53 030,82 €       52 505,75 €               59 371,80 €               1 410,64 €       1 396,67 €      1 366,60 €      22 476,96 € 4 375,54 €        7 857,62 € 

78 – Outros rendimentos e ganhos 19 007,91 €    12 701,79 €    11 708,26 €    16 709,65 €    1 375,91 €    2 700,00 €    1 119,58 €         8 894,93 €                  7 568,51 €                  1 178,68 €   2 430,95 €        1 439,75 € 

79- Juros obtidos 1,56 €              6,80 €              1,56 €              6,80 €            

Total Rendimentos 146 924,73 € 127 251,20 € 128 341,55 € 41 313,42 €    33 434,64 € 33 336,17 € 69 314,36 €       75 211,20 €               74 367,81 €               1 410,64 €       1 396,67 €      1 366,60 €      25 851,15 € 3 825,12 €       3 535,09 €   9 035,16 €   13 383,57 € 15 735,88 € -  €              -  €           

Resultado do período 5 414,90 €      10 704,55 €    20 512,59 €    12 411,38 €-    1 544,46 €-    6 179,26 €    11 185,70 €       17 043,06 €               12 547,05 €               347,23 €-          315,41 €         55,97 €           20 524,25 € 2 024,35 €       1 257,89 €   5 254,97 €-   5 927,47 €-    472,42 €       8 281,47 €-    1 206,34 €- 

Mapa Comparativo 2017-2018-2019

Santo António 

2018

Sapateiro 

2018 

Loja Social 

2018

CR-Aero 

2018

Centro de Recursos 

2017

Santo António 

2017

Sapateiro 

2017

Loja Social 

2017
, Total 2018 Total 2017 Sede 2018 Sede 2017

Centro de Recursos 

2018

Loja Social 

2019

CR-Aero 

2019
Total 2019 Sede 2019

Centro de 

Recursos2019

Santo António 

2019

Sapateiro 

2019
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