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Relatório e Contas de Gerência 2017
APPACDM do Porto

MENSAGEM DA DIREÇÃO

Decorridos 2 anos de mandato, esta Direção mantém a mesma força e motivação com que iniciou este
desafio. Foram muitas as conquistas, foram muitos os momentos de inquietação, mas, olhando para
trás, acreditamos que vale a pena continuar a abraçar este projeto.
Valorizamos Pessoas!
Acreditamos em cada Projeto de Vida!
Cooperamos com a Família!
Por uma Vida com Qualidade!
4 frases que ditam o nosso cunho, a nossa marca! O que nos move! É para que se entranhem no nosso
quotidiano que trabalhamos.
O ano 2017 ficou marcado por alguns momentos importantes na vida desta nossa APPACDM do Porto:
a inauguração do Centro de Reabilitação e Bem-estar e do inovador Tanque Terapêutico com
Snoezelen; a nossa presença no encontro das IPSS com o Presidente da República, Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa, a convite da UDIPSS-Porto; a participação na Exponor na Feira NORMÉDICA AJUTEC,
que serviu para divulgarmos o nosso trabalho e os serviços do nosso Centro de Reabilitação e Bemestar e a inauguração de mais uma edição do CRIDEM com os nossos parceiros Fundação Montepio e
Fundação Manuel António da Mota. Este CRIDEM’18 conta com o Alto Patrocínio da Presidência da
República. No final do ano fomos coorganizadores com a Humanitas do 3º Encontro de CAO – Desafios
e Oportunidades, que se realizou no Porto, encontro que contou com a presença do Presidente do
Conselho Diretivo do INR, Dr. Humberto Santos e da Dra. Paula Campos Pinto, coordenadora do
Observatório da Deficiência e Direitos Humanos.
Fizemos questão de receber todas as famílias/representantes legais para assinatura dos Contratos de
Prestação de Serviços, para conhecê-los e dar-nos a conhecer. Foram encontros muito gratificantes e
muito importantes para o trabalho que queremos desenvolver.
Foi um ano marcado por novos passos dados rumo à inclusão no nosso país, nomeadamente com o
Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI), projeto que esta Direção se revê e quis logo abraçar,
apresentando candidatura a CAVI.
Atingimos muitos dos objetivos a que nos propusemos, mas isso só foi possível graças ao intenso
trabalho dos colaboradores da APPACDM do Porto. Agarraram as ideias, desenvolveram os projetos,
tomaram iniciativas, e lutaram contra muitas adversidades para manter a qualidade dos nossos
serviços. A todos o nosso sentido agradecimento.
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Queremos igualmente deixar um especial agradecimento aos nossos voluntários, a todos os que nos
acompanharam ao longo deste ano, em particular às coordenadoras Graça Sabino, Dalila Albuquerque
e Maria P. Torres, que tão dedicadas têm sido à nossa causa.
Um forte abraço a todas as pessoas que apoiamos – a relação com elas faz-se de afetos – pois são
verdadeiramente a razão da nossa existência.

ENQUADRAMENTO
IDENTIFICAÇÃO
Designação social: APPACDM DO PORTO - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental.
NIF: 504 646 842
Forma jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social
A Constituição da APPACDM DO PORTO foi publicada no Diário da Republica, III série, Nº 165,
(Pag.15.460-12), de 19 de julho de 2000.
A APPACDM DO PORTO encontra-se registada sobre o número 5/2002, a fls. 35 verso, 36 e 36 verso do
Livro nº 9 das associações de solidariedade social com data de 29 de janeiro de 2001.
(Vd. Ofício da Direção-Geral da Solidariedade e Segurança Social nº 549, de 8.02.2002)
Registada como ONGPD de Âmbito Local – Registo n.º22 /2014 – INR, I.P.
OBJETO SOCIAL
A APPACDM DO PORTO é uma associação sem fins lucrativos, de solidariedade social e da iniciativa
voluntária de particulares que tem por missão contribuir para a qualidade de vida e inclusão social das
pessoas com deficiência intelectual ou doença mental geradoras de incapacidade.
VISÃO
Cada pessoa apoiada tenha o seu Projeto de Vida participado que corresponda às expectativas e
necessidades individuais e à sua inclusão.
MISSÃO
Potenciar o desenvolvimento, a valorização e a Qualidade de Vida das pessoas com atraso de
desenvolvimento, deficiência intelectual, incapacidade ou em risco, promovendo uma forte e
comprometida ligação com as famílias e a sociedade.
VALORES
Autodeterminação - formar a pessoa com deficiência intelectual ou incapacidade para que possa fazer
as suas escolhas.
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Respeito - garantir um tratamento digno a todas as pessoas que nos são confiadas, assegurando que
os seus direitos são respeitados.
Valorização - valorizar, reconhecer e dar oportunidade de se desenvolver pessoalmente a todas as
pessoas apoiadas e a todos os colaboradores.
Cooperação - desenvolver um forte espírito de equipa entre os colaboradores e promover práticas que
fomentem o desenvolvimento do nosso trabalho em benefício das pessoas que apoiamos.
Rigor - ser rigorosos e coerentes incentivando toda a equipa à prossecução de boas práticas e
conformidade legal.
Confiança - estabelecer uma relação credível e transparente com toda a comunidade envolvente que
garanta a manutenção das nossas relações internas e externas.
Inovação - dar espaço a todos os nossos colaboradores para que possam sugerir ideias inovadoras,
investigar e ser participantes em novas metodologias.
Excelência - assegurar a melhoria continua dos nossos serviços investindo na qualidade e na
diversidade das respostas oferecidas.

ASSOCIADOS

Número total de associados
Associados Efetivos
Associados Apoiantes
Associados Ativos (quotas em dia)

31-12-2016
453
176
277
254

31-12-2017
465
191
274
262

RESPOSTAS SOCIAIS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Unidade de Ensino Especial
Manteve-se acordo com o Ministério da Educação para o funcionamento da Escola de Ensino Especial
apenas com 1 aluna para o ano letivo de 2016-2017, embora não tenha sido colocado docente na
Instituição e renovado para 2017-2018, com uma professora destacada.
Sistema Nacional de Intervenção Precoce para a Infância – S.N.I.P.I.
Mantiveram-se os acordos para o funcionamento de duas ELI - Equipas Locais de Intervenção do Porto
Ocidental, ao abrigo do Decreto – Lei nº 281/2009 de 6 de outubro:
ELI 1 – 47 crianças
ELI 2 - 59 crianças
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Durante todo o ano foram atendidas mais crianças do que estabelecem os referidos acordos,
atendendo ao facto de não poder existir lista de espera para esta resposta e ainda não ser possível o
alargamento do referido acordo.
Lar Residencial
(elaborado por Esmeraldina Silva – Diretora Técnica dos Lares Residenciais)
Mantiveram-se em funcionamento os 4 Lares Residenciais existentes, com os seguintes acordos de
cooperação:
Lar Residencial das Antas – 12 pessoas
Lar Residencial do Cerco – 12 pessoas
Lar Residencial Pousada dos Rouxinóis – 15 pessoas (3 lugares de estadia temporária)
Lar Residencial Dr. Rui Abrunhosa – 14 pessoas
Deu-se cumprimento ao Plano de Segurança Interno e foi colocado o sistema de deteção de incêndio
em todos os Lares Residenciais.
Foram cumpridas a maioria das metas para esta resposta social tanto ao nível de atividades propostas
como dos Planos de Intervenção Individual.
Contamos com dois Animadores Socioculturais que ajudaram nas atividades lúdicas dos fins de
semana.
Durante o mês de agosto, pelo facto de muitos clientes permanecerem na Associação, foram
reforçadas as equipas para proporcionar atividades no exterior nomeadamente praia, passeios pelo
parque e outras saídas lúdicas.
Manteve-se a participação dos clientes dos Lares Residenciais em atividades no Clube da APPACDM de
Vila Nova de Gaia ao fim de semana.
1. Caracterização da População Alvo
Sexo
Diagnostico
Deficiência
Masculino Feminino
Multideficiência
Intelectual
Rui
9
5
13
1
Abrunhosa
Antas
4
8
10
2
Cerco
8
4
10
2
Pousada
9
6
10
4
Total
31
23
43
9

Idades

Total

≤24

2535

3645

≥46

1

0

6

7

14

0
0
1
2

3
1
3
7

6
1
6
19

3
10
5
25

12
12
15
53
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Objetivos
Estratégicos
OE1

Objetivos Operacionais

1.a Continuar a
Implementação
da Planificação
Centrada na
Pessoa

1.a-1Ajustar a
intervenção ás
necessidades
individuais dos
clientes

1.c- Fomentar
encontros de
partilha e
formação com
as famílias
/significativos

1.3 Promover a
satisfação dos
clientes
1.c-1 Promover a
1.1 Organizar
participação e a
encontros de
responsabilização
partilha e
das
formação com
famílias/significativos as famílias
/significativos

Objetivos Gerais

Objetivos
Específicos
1.1 Elaborar os
PDI’s
1.2 Avaliar os
PDI’s

1.2- Realizar
reuniões com
as famílias

Indicadores

Metas Resultados

Percentagem
de clientes
com PDI
Percentagem
de execução
dos PDIS
Grau de
satisfação dos
clientes
Nº de
encontros
realizado
Percentagem
de
participação
das famílias
Percentagem
de presença
das famílias
nas reuniões

100%

100%

60%

60%

80%

80%

2/ano

0

50%

40%

75%

40%

Centros de Atividades Ocupacionais
(elaborado por Maria Helena Sousa – Diretora Técnica dos Centros de Atividades Ocupacionais)
Em 2017, mantiveram-se em funcionamento os quatro CAO, prosseguindo-se com a implementação
da metodologia de intervenção planificação centrada na pessoa. Pela primeira vez, o ano de atividades
coincidiu com o ano civil, ou seja, desenrolou-se de janeiro a dezembro de 2017. As alterações
funcionais implementadas em 2016 foram-se consolidando, gradualmente, exercendo os/as vários/as
técnicos/as, concomitantemente com a sua especialidade profissional, a função de gestores de
projeto. De igual forma, os/as monitores/as assumiram a coordenação das suas equipas e os AEAPD
assumiram a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas nas diferentes oficinas ocupacionais e
socialmente úteis.
De facto, a partir de janeiro de 2017, tendo sido alterada a estrutura de funcionamento dos quatro
CAO, as pessoas apoiadas passaram a usufruir de um horário individual, refletindo as suas
necessidades, potenciais e expectativas espelhadas nos Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) co
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construídos por elas próprias, pelos seus familiares/significativos e pelos seus gestores com recurso
aos restantes elementos das equipas. Todas as pessoas apoiadas beneficiaram então de um PDI que
em devido tempo foi sendo alterado/avaliado por todos os intervenientes.
Para dar suporte e articular a intervenção, a direção técnica planeou e realizou de forma sistemática
vários tipos de reuniões: (1) reuniões mensais de equipa, abrangendo todos os colaboradores dos
diferentes CAO, destinadas a monitorizar as atividades desenvolvidas; (2) reuniões quinzenais de
gestão de projetos destinadas a apoiar a intervenção dos gestores; (3) reuniões semanais de
documentação, destinadas a produzir as alterações necessárias aos documentos existentes, bem
como, novos documentos, de forma a alicerçar o novo procedimento CAO em construção, que se
pretende de acordo com o referencial da segurança social. Ocorreram ainda reuniões gerais de
monitores com a direção técnica, de forma a articular as atividades dos diferentes CAO, rentabilizando
recursos humanos, equipamentos, fomentando a inclusão das pessoas apoiadas no interior da própria
associação, através da produção de eventos comuns participados por todos/as.
Ao longo do ano, pode-se afirmar que o foco da intervenção foi a melhoria da qualidade de vida das
pessoas apoiadas, o que passou por aumentar significativamente a sua participação e a dos seus
familiares/significativos, nas decisões que a elas próprias interessavam, bem como, por fomentar o
mais possível as atividades para a inclusão quer nos CAO, quer na comunidade, através do
envolvimento dos vários atores sociais.
Assim sendo:
◦ Estiveram ativas nos diferentes centros oficinas de atividades ocupacionais nas áreas do Papel,
Modelagem e Pintura; Artística e Criativa; Têxtil e Costura; Aromas e Jardinagem; Bem-Estar, Cuidados
Pessoais e Imagem, e Audiovisual. Por estas oficinas, e tal como já referido foram responsáveis os
Ajudantes a elas alocados em função das suas preferências, interesses, perfil profissional e vocacional.
◦ Relativamente às atividades socialmente úteis (ASU), além das oficinas existentes nos diversos
centros, abarcando trabalhos de montagens e de lavandaria, aumentaram-se os apoios a serviços na
instituição, tendo-se mantido a parceria com a UNIVERPLAST, Lda. (Lousado) incluindo 8 pessoas
apoiadas. Através de acordos de apoio foram ainda incluídas duas pessoas apoiadas em duas
instituições da comunidade onde desempenharam atividades socialmente úteis a tempo parcial:
Jardim de Infância da Biquinha -Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos, e Jardim de Infância da
Nossa Senhora de Conceição em Monte Pedral.
◦ As atividades lúdico-terapêuticas foram desenvolvidas com recurso aos profissionais das equipas
(terapia ocupacional, fisioterapia, reabilitação psicomotora, desporto adaptado, psicologia, entre
outras), e com recurso a parcerias/contratos de serviços, tais como:
- Quinta de Bonjóia, Câmara Municipal do Porto – Golfe Adaptado;
- Allatantou Dance Company – Música e Dança Africanas;
- Edapta – Ténis/Padel; posteriormente, Club de Ténis do Porto – Ténis/Padel;
- Guarda Nacional Republicana – cedência de picadeiro e assistência técnica para a prática de
Hipoterapia com acompanhamento técnico da APPACDM do Porto;
- Sport Club do Porto – aluguer de picadeiro e assistência técnica para a prática de equitação e
Hipoterapia com acompanhamento técnico da APPACDM do Porto;
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- Pony Club - aluguer de picadeiro e assistência técnica para a prática de equitação e Hipoterapia com
acompanhamento técnico da APPACDM do Porto;
- Matosinhos Sport – utilização das piscinas municipais, mediante pagamento das pistas utilizadas, com
acompanhamento técnico da APPACDM do Porto;
- Piscina de Cartes – cedência das piscinas municipais pela PORTO LAZER, com acompanhamento
técnico da APPACDM do Porto;
- Ladra Comigo – Terapia Assistida por Cães.
Internamente o leque de atividades lúdico-terapêuticas ampliou-se com a abertura do Centro de
Reabilitação e Bem-Estar (CRBE), que proporcionou aos clientes CAO a atividade de hidroterapia em
tanque terapêutico com snoezelen, assim como, um ginásio de fisioterapia bem apetrechado para a
prática desta terapia.
◦No que se refere às atividades de desenvolvimento pessoal e social (DPS) foram criados nos quatro
CAO grupos de desenvolvimento pessoal e social, orientados por vários técnicos das equipas, sendo
que em novembro de 2017, realizou-se o I Encontro de Grupos de DPS da APPACDM do Porto nas
instalações do CEFPI. Este foi um primeiro passo para a constituição de um grupo de auto
representantes da Associação.
Ainda no âmbito das atividades de DPS, apostou-se de forma significativa na realização de atividades
da vida diária e na realização de atividades instrumentais da vida diária, respetivamente AVD e AIVD,
sobretudo na área da confeção de refeições simples, sobremesas e aperitivos, mas também no
acompanhamento a caterings em eventos internos e no exterior. Podemos aqui dar como exemplo a
participação de um grupo de pessoas apoiadas no acompanhamento ao serviço de catering no II
Encontro do ACES Porto Ocidental, que se realizou na FADEUP a 24 de novembro de 2017.
Também neste âmbito foi realizada uma importante aposta na participação das pessoas apoiadas em
eventos de carácter desportivo com uma forte componente inclusiva. Aqui salientamos a participação
na I Jornada do Campeonato de Futsal que se realizou no Footspace Indoor, a 7 de fevereiro, a 1ª e a
2ª Jornada do Campeonato de Andebol de 5 que ocorreram, respetivamente, na Póvoa do Varzim, a
17 de fevereiro e em Santo Tirso a 10 de março, as Atividades Aquáticas em Espinho, na piscina
municipal, que foram realizadas a 29 de maio. De uma forma destacada, salientamos o projeto
desportivo realizado em parceria com a Câmara Municipal do Porto, a EDAPTA e a APPACDM do Porto
em que várias pessoas apoiadas receberam formação no âmbito das modalidades de Padel e de Futsal
tendo por objetivo a sua inclusão nas AEC como monitores.
◦ No que concerne às atividades para a inclusão (AI), foram inúmeras as atividades realizadas quer nos
próprios centros, através da organização de eventos, quer na comunidade.
Aqui gostaríamos de salientar as várias comemorações realizadas nos quatro CAO que envolveram de
forma participada famílias e significativos, como por exemplo, os eventos promovidos em maio para
celebrar o Mês da Família, os eventos realizados em junho para a comemoração dos Santos Populares,
bem como os eventos ocorridos pelo Natal. A adesão das famílias e significativos em todos estes
momentos foi muito elevada.
Gostaríamos também de salientar as AI realizadas ao longo de todo o ano com a colaboração de vários
parceiros, nomeadamente, o INR (colónia de férias na Árvore), a GNR, o agrupamento de escolas
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Manoel de Oliveira, a Associação de Ludotecas do Porto, o Centro de Dia da Junta de Freguesia de
Campanhã, a Escola EB1 do Monte Aventino, a Obra Diocesana da Fonte da Moura, o Jardim de
Infância e a Escola do Parque de Aldoar, e ainda algumas empresas particulares e pessoas singulares
que disponibilizaram os seus serviços e abriram as suas portas para proporcionarem experiências
recreativas e de inclusão à pessoas que apoiamos, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de
vida.
Neste domínio não podemos deixar de referir ainda, as AI realizadas durante o mês de julho quer pela
sua diversidade, quer pelo número de pessoas apoiadas envolvidas, quer ainda pelo intercâmbio
ocorrido entre os quatro CAO, o que em si, constituiu uma novidade, tendo contribuído visivelmente
para o conhecimento mútuo tanto dos nossos clientes, das suas famílias e significativos, como dos
nossos colaboradores, contribuindo de forma exemplar para a coesão da organização. Aqui podemos
salientar, o Arraial de Verão organizado pelo CAO Isabel Brito e Cunha, os vários passeios anuais, as
idas à praia, bem como, os vários piqueniques realizados em espaços verdes da nossa cidade.
Reportando-nos ao que acabamos de descrever, podemos concluir que o Plano Anual de Atividades
CAO 2017 (PAAC) foi globalmente cumprido na ótica da intervenção com os clientes, embora com
desvios e adaptações próprios da intensidade das mudanças desejadas e produzidas (metodológicas,
estratégicas, estruturais e funcionais), e do trabalho árduo exigido a todos os colaboradores para que
tal ocorresse.
Analisando objetivo a objetivo o PAAC 2017, verificamos então que todas as atividades foram
executadas em maior ou menor extensão, em alguns casos com timings mais expandidos do que o
pretendido, não se podendo dizer que todos os objetivos tenham sido atingidos na íntegra, embora se
tenha trabalhado para a concretização de todos eles, sendo que tal só foi possível graças ao
envolvimento e empenho de toda uma equipa que se reinventou ao longo de todos os momentos do
ano de atividades.
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e
Incapacidade
(elaborado por Elisabete Ribeiro Araujo - Diretora Técnica do CAARPD)
O Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e
Incapacidade funcionou no ano 2017 com ateliers de:
 Música,
 Hipoterapia,
 Coordenação e motricidade global,
 Aquisição de competências pessoais e sociais
e com o atendimento/apoio às famílias e significativos no que diz respeito a orientação,
aconselhamento e informação.
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Foi a seguinte a distribuição dos clientes nas atividades desenvolvidas:
Ateliers

Nº de pessoas apoiadas

Música

4

Hipoterapia
Coordenação e motricidade global

5

Aquisição
de
pessoais e sociais

competências

9
1

Durante o ano de 2017 saíram 6 clientes e entraram 6, sendo que 2 dos clientes que frequentam a
atividade hipoterapia frequentam também a atividade de Coordenação e Motricidade Global.
No final de 2017 o CAARPD dava resposta a 11 clientes.
As atividades decorreram ao longo do ano de 2017 com muita estabilidade, não existindo alterações
no que diz respeito à equipa de trabalho.
Toda a intervenção foi no sentido de dotar os clientes de capacidades que lhes permitam uma melhor
e mais efectiva integração social, como tal, mesmo quando o atendimento é individualizado, a atuação
é no sentido da capacitação social.
O número de pessoas apoiadas durante o ano foi o esperado.
Não se registaram reclamações por parte dos clientes durante este período de funcionamento.
Com vista a melhorar o serviço estamos a estudar a viabilidade de substituir a atividade música por
musicoterapia uma vez que a professora de música não pode dar continuidade a este projeto.
Esta resposta social parece-nos de grande relevância para a população que atende, quer do ponto de
vista formal, quer do ponto de vista informal; ou seja, a actividade de reabilitação terapêutica é
significativa e importante, dando um atendimento especializado e dirigido a cada um dos clientes, mas
também se tem verificado que a relação mais informal que se tem estabelecido entre os familiares e
entre estes e os técnicos tem sido uma relação muito positiva, no sentido de criar um ambiente de
segurança às famílias.
Foi apresentada a proposta de alargamento desta resposta para 50 pessoas sob a forma de resposta
social inovadora, no âmbito do PROCOOP. Estamos a aguardar resposta da Segurança Social.
Listas de espera
CAO – 101
Lar Residencial - 157
Admissões
CAO – 5
Lar Residencial – 1
CAARPD - 6
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Outras respostas em desenvolvimento
Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI)
Foi apresentada ao INR a candidatura para a criação do Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI)
como núcleo autónomo integrado na APPACDM do Porto, de acordo com o Decreto Lei nº 129/2017
de 9 de outubro que institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente.

RECURSOS HUMANOS

As pessoas a colaborar com a APPACDM do Porto em 31 de dezembro de 2017 distribuem-se de
acordo com os quadros que se seguem:
Colaboradores remunerados
Dos quais contrato a termo certo
Dos quais em Medidas Emprego-Inserção (CEI +)
Medida estágio emprego
Professores destacados
Estagiários
Voluntários
GAS Porto
CASO
Voluntários independentes
Outros colaboradores prestadores de serviço pontuais

Colaboradores
Serviços de suporte
Intervenção Precoce
Centros de Atividades
ocupacionais/Socioeducativo/CAARPD
Lares Residenciais

149
13
1
1
1
5
62
38
13
11
7

N.º de
colaboradores
149
17
6
66

Idade
(média)
46,8
46
37,9
45,6

Género
Feminino
125
11
6
49

Género
Masculino
23
6
0
16

59

46,9

58

1
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A APPACDM do Porto cumpriu com o normativo legal referente à formação de pessoal.
Ação de Formação/Entidade Formadora
Escala Gencat (APPACDM do Porto)
Informática na ótica do utilizador (ação 1) (Advanced Way)
Informática na ótica do utilizador (ação 2) (Advanced Way)
Workshop Gestão de Marketing, Comunicação e Angariação de recursos
(Entrajuda)
Segurança Alimentar-HACCP- em contexto de trabalho (ação1) (Ambisalus)
Segurança Alimentar-HACCP- em contexto de trabalho (ação 2) (Ambisalus)
Gestão por Competências (Entrajuda)
Relacionamento Interpessoal (Entrajuda)
Planificação Centrada na Pessoa(APPACDM do Porto)
Controlo Emocional e Gestão do Stress em Situações Difíceis (Entrajuda)
Dados dos Utentes: Obrigações Fiscais (Entrajuda)
Encontro de CAO (Viseu) (INR)
Orientações sobre Sexualidade e Deficiência Intelectual (APPC Coimbra)
Higiene e Segurança no Trabalho (ações 1 a 8) (Advanced Way)
Comunicação: Coração Liderança (Entrajuda)
Formação Profissional de Integração Sensorial: Conceitos e Estratégias
(ANIP)
Gestão de Serviços de Alimentação (Entrajuda)
Prevenção da, Negligência e Maus Tratos a pessoas com deficiência mental
e/ou multideficiência (Academia Bernardo Sá Costa)
Práticas de Intervenção Precoce baseadas nas rotinas. Como promover a
participação da família (ANIP)
Gestão do Tempo (Eficácia Pessoal) (Entrajuda)
Gestão de Imagem e Comunicação externa ( Entrajuda)
Gestão Estratégica - Nível II (Entrajuda)
Técnicas de Contenção e Imobilização (Ação 1)
Técnicas de Contenção e Imobilização (Ação 2)
Legislação Laboral nas Organizações Sociais (Replicar)
Formação de Higienização das mãos /Higiene Corporal (Ação 1 a 3) CAO
(Projeto UCI – Cuidar –ACES Porto Ocidental)
Saúde Oral – Como é fácil prevenir (Faculdade Medicina Dentária U.P.
Sistemas de gestão de respostas sociais (IPQ)
Assertividade (Entrajuda)
Formação de Higienização das mãos /Higiene Corporal (Ação 1 a 4) Lares
Residenciais) (Projeto UCI – Cuidar –ACES Porto Ocidental)
Encontro de CAO (Porto) (INR)

Nº de Nº de
Pessoas Horas
janeiro
12
3h30
Jan., fev., março
13
32
Jan., fev., março
13
32
Meses

março

1

3

março
abril
abril
abril
abril;maio
maio
maio
maio
maio
maio
junho

17
21
2
2
8
2
2
7
1
145
2

45m
45m
14
7
45m
14
3
6h45
8
2
7

junho
julho

3
5

13
7

julho

2

25

julho
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro

3
4
1
1
12
13
3

25
7
7
14
8
8
8

outubro
outubro
outubro
novembro
novembro
dezembro
dezembro

34
5
3
4

1
1h30
3
7

29
17

1
6h45
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Foi ainda realizada uma ação de formação para pais/representantes no âmbito do Projeto UCI – Cuidar,
em dezembro, com a duração de 1 hora, submetida ao tema” Higienização das mãos /Higiene Corporal”, que
contou com a presença de 5 pessoas.

RECURSOS MATERIAIS


Equipamentos
Centro Dr. Rui Abrunhosa (CAO e LR)
Lar Residencial Dr. Rui Abrunhosa
CAO D. Isabel Brito e Cunha
CAO das Antas
CAO Monte Alegre
LR das Antas
LR do Cerco
LR Pousada dos Rouxinóis

Cedência MADI
Cedência MADI
APPACDM do Porto/Terreno
cedido pela CMP
Arrendado à CMP
Arrendado a particular
Arrendado à CMP
Cedência da CMP
Cedência MADI/CMP

 Viaturas
Composição da frota automóvel em 31-12-2017:
Matrícula

Ano

Marca

Modelo

24-19-TI
37-61-ZS
00-BI-64
01-12-TF
14-FF-51
03-97-SR
15-86-SL
21-JH-04

2002
2005
2006
2002
2008
2001
2001
2010

Toyota
Toyota
Ford
Ford
Ford
Citroen
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Minibus
Minibus
FDEY (Transit Kombi)
FDEY (Transit Kombi)
Transit 330L-110TM
Jumper
313 CDI (903 662)
906 KA 35

Adaptado para cadeira de
rodas
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Para Venda
Sim
Sim

44-81-RI
67-29-RV
36-47-AU
28-CC-44
28-CC-49
04-TZ-59
04-TZ-60

2001
2001
1992
2006
2006
2017
2017

Mercedes-Benz
Hyundai
Mitsubishi
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

208 CDI (902 661) H1
H1
L300 P05
LT 35 (2DXOAE)
LT 35 (2DXOAE)
Sprinter 906 AC 35
Sprinter 906 AC 35

Só carga (Comercial)
Não
Para Venda
Sim
Sim
Sim
Sim
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12-DC-01
26-39-JG
11-83-EI

2007
1997
1994

Fiat
Renault
Renault

223 Doblo
Twingo
Clio

Não
Não
Não

Foram adquiridas duas viaturas adaptadas, da marca Mercedes Benz, no valor de 46.800,00€ cada
uma, perfazendo um total 93.600,01€ investidos. Uma destas viaturas foi apoiada pela Câmara
Municipal do Porto através do Programa Municipal de Apoio ao Desporto Adaptado no valor de
25.427,93€.
 Material de apoio técnico
Principal equipamento para apoio técnico em 31-12-2016:
Descrição Material
Elevador de transferência
Elevador de teto
Marquesa
Mesa de muda
Colchão elevado
Colchão de água
Colchão anti escaras
Piscina de bolas
Banheira de hidromassagem
Cadeira de rodas
Cama articulada/hospitalar
Cadeira/banco de banho
Marquesa de banho
Andarilho
Mesa de recorte
Bicicleta estática
Espaldar
Passadeira elétrica
Barras paralelas
Escadas/plano inclinado e plano de descanso
Vibromassajador
Pedaleira
Fraldário
Cadeira de apoio sanita
Chuveiro de fibras óticas
Bola de espelhos
Poltronas
Projetor de luzes
Colunas de água

Quantidade
7
1
8
4
2
3
4
3
4
5
8
10
2
4
11
2
3
1
1
2
3
2
1
1
2
2
5
4
3
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Parede de escalada
Espaldar inclinável
Caixa de música
Sofá Snoezelen
Baloiços de Integração Sensorial
Painel Interativo

1
1
1
1
7
1

Para além do material elencado existe ainda diverso material terapêutico para fisioterapia, Snoezelen,
psicomotricidade e integração sensorial e material didático para apoio às salas.
 Computadores
Listagem de computadores em utilização em 31-12-2017
LOCAL
Sede – Centro Dr. Rui Abrunhosa
CAO Dr. Rui Abrunhosa
CAO D. Maria Isabel Brito e Cunha
CAO Antas
CAO Monte Alegre
LR Dr. Rui Abrunhosa
LR Pousada dos Rouxinóis
LR das Antas
LR do Cerco

QUANTIDADE
17 + 5 portáteis
10 (sendo 2 para clientes)
7 (sendo 3 para clientes)
4 + 1 portátil
1
2
2 (sendo 1 para clientes)
3 (sendo 2 para clientes)
1 portátil + 1 para clientes

Recebemos ao longo do ano oferta de alguns computadores de algumas empresas, nomeadamente a
EY (Ernest & Young) e a ADIDAS, que generosamente cederam estes equipamentos, quando deixaram
de os utilizar.
A gestão e manutenção do hardware e software da instituição esteve a cargo da empresa Aposta em
TI – Tecnologias de Informação.

RELAÇÕES EXTERNAS E PARCERIAS
Esta Direção mantém como objetivo estratégico a manutenção e a criação de novas parcerias para
tornar mais sustentável a prestação dos serviços, mas também para aumentar a visibilidade da
Instituição por forma facilitar a angariação de fundos.
Nesse sentido, manteve-se relação ao longo do ano com as seguintes entidades:
 Filiação em estruturas de representação nacional:
 CNIS - Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade;
 UDIPSS – União das IPSS do Distrito do Porto;
 HUMANITAS – Federação Nacional para a Deficiência Mental.
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 Cooperação com entidades públicas e privadas como o Instituto da Segurança Social, o
Ministério da Educação, Câmara Municipal do Porto, Juntas de Freguesias e
Estabelecimentos de Ensino Superior, como a Universidade Católica, a Escola Superior de
Educação do Politécnico do Porto, o Instituto Superior de Serviço Social, Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Porto.
 Estabeleceu-se parceria com a Escola Superior de Saúde Jean Piaget, com Centro de
Formação da Cruz Vermelha Portuguesa (delegação do Porto), com a Inovinter-Centro de
Formação e de Inovação Tecnológica para estágios curriculares.
 Cooperou-se em vários projetos de alunos, de diversos estabelecimentos de ensino: EB 2/3
Manoel de Oliveira e Centro de Formação Profissional Integrada (CEFPI).
 Manteve-se a parceria com a Associação de Ludotecas.
 Manteve-se o Protocolo com o Banco Alimentar, com a Entrajuda, com a Associação Monte
Pedral, com o Instituto de Reinserção Social e com a PSP- Significativo Azul;
 Manteve-se parceria com a Refood, organização que manteve ajuda alimentar aos 4 lares
residenciais ao longo de todo o ano com a colaboração de muitos voluntários. A Direção,
aproveita para agradecer especialmente a esta equipa, pois não estando na política da
organização a entrega ao domicílio dos donativos alimentares foi aberta uma exceção com
a APPACDM DO PORTO, por não haver meios para os levantar.
 Manteve-se a parceria com a UNIVERPLAST, Lda. onde decorreu uma extensão do CAO ASU
para 8 utentes.
 Manteve-se a parceria com a Places4all, com o intuito de sinalizar e promover as
acessibilidades dos locais públicos utilizados pelas pessoas apoiadas.
 Manteve-se a parceria com a Associação Salvador para a campanha de Natal “Barrete
Solidário”
 Estabeleceu-se parceria com a associação “Iniciativa Solidariedade Sustentável” para apoio
nos concursos públicos e revisão dos acordos com fornecedores.
 Estabeleceu-se parceria com o Centro de Saúde de Aldoar para apoio nos cuidados aos
clientes e formação aos pais e colaboradores em cuidados de higiene.
 Assinamos protocolo com a Associação “Espaço T” para o projeto “Palcos para a Inclusão”.
Fornecedores Externos:
Além dos prestadores de serviços para terapias nos CAO, já referidos, manteve-se a contratação da
prestação de serviços dos seguintes fornecedores:
 Ambisalus – Higiente, Segurança e Saúde no Trabalho; Prática das normas HACCP nos Lares
Residenciais;
 AGEAS – seguros clientes, colaboradores e voluntários, viaturas e equipamentos;
 Pinto & Cruz – Manutenção de equipamentos;
 Gertal – fornecimento de refeições;
 Ibertrust – Assistência e manutenção do Software SAGE e NEXT;
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XEROX – assistência impressora;
Sr. Adelino Monteiro Soares – vigilância noturna dos Centro Dr. Rui Abrunhosa e D. Maria
Isabel Brito e Cunha;
Sr. Correia – manutenção de espaços verdes dos Centro Dr. Rui Abrunhosa e D. Maria Isabel
Brito e Cunha;
Aposta em TI – Tecnologias de Informação – assistência técnica informática;
Advanced Way – consultoria e formação;
Universidade Católica Portuguesa – análise de água de consumo;
Higitotal, Imporquimica, Daninfer e Biohigiene – Produtos de Higiene e Limpeza;
Medifilanis – material de apoio técnico;
Auto Acácio – reparação viaturas;
Totalmobility – reparação e inspeção das plataformas das viaturas;
Recauchutagem Nortenha – substituição pneus;
MM Desinfeções – desinfeções e controlo de pragas;
ESEGUR – deteção de incêndios;
Vodafone – telecomunicações;
Prosegur – sistema de segurança;
Farmácia das Antas – fornecimento de medicamentos para os Lares Residenciais.

CÓDIGO DE ÉTICA
Foi formado o Grupo da Ética com alguns colaboradores que durante o ano 2017 reuniram
semanalmente para elaborar o futuro código de ética. Com base nos valores da APPACDM do Porto e
nos princípios sugeridos pela CODEM no documento Bases Gerais do Código de Ética foram escolhidos
e definidos os princípios a incluir no Código. Foram consultados os colaboradores, voluntários e as
famílias/representantes legais para participarem na discussão destes princípios. Estes grupos de
trabalho irão reunir ao longo do ano 2018 para que até ao final do ano este documento fique
concluído. A Psicóloga Sónia Catarino assumiu a coordenação deste trabalho e a Direção deixa aqui
expresso o seu agradecimento e reconhecimento pela forma empenhada e eficiente com que tem
liderado este projeto.

PROJETOS
Horta do Britinho
Manteve-se em funcionamento a Horta do Britinho, projeto financiado pela fundação EDP e
dinamizado em parceria com a Lipor. Este projeto integra o programa Horta à Porta da Lipor, que
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fiscalizou mensalmente a produtividade dos talhões e deu formação a novos candidatos. Todos os 35
talhões estiveram ocupados e a ser trabalhados.
BPI Capacitar
Foram reabilitadas 5 salas com revestimento acústico, arranjo da caixilharia, revestimento do chão em
vinil, colocação de portas acústicas e posterior pintura de todo o espaço. Igualmente requalificou-se
um WC que passou a ser adaptado e com espaço para crianças.
Todas as salas foram equipadas com material inovador, sendo inclusivamente o pano suspenso, o
primeiro a ser vendido em Portugal.
Esta nova área do CRBE ficou composta por:
1 Sala Snoezelen
1 Sala de apoio terapêutico (Terapia ocupacional, terapia da fala, musicoterapia, etc.)
2 Salas de Integração Sensorial
1 Gabinete de apoio técnico (psicologia, etc.)
2 Salas de materiais
1 WC adaptado/WC crianças
O projeto começou a ser apresentado às famílias e parceiros em outubro e no início de novembro
foram elaborados flyers com a apresentação do espaço e as diferentes terapias disponíveis para
divulgação.
Nesta 2ª fase de remodelação do CRBE foram gastos 79.494,18€, distribuídos da seguinte forma
Obras e instalações
52.591,37 €
Material e Snoezelen
26.902,81 €
Valor recebido do BPI Capacitar (2016)
44.930,00 €
Projeto apresentado à Câmara Municipal do Porto – Desporto Adaptado
O projeto de formação de “Auxiliares de Educação Desportiva” em ténis, padel e futebol, financiado
pela Câmara Municipal do Porto, no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Desporto Adaptado,
desenrolou-se ao longo de todo o ano com aulas de formação aos nossos clientes. Os monitores de
Padel começaram no verão a auxiliar o prof. Diogo Vilaça em aulas com crianças no Sport Club do
Porto e os monitores de futebol começaram neste ano letivo a auxiliar o prof. André Marqueiro nas
AEC na Escola da Vilarinha. O projeto tem sido muito acarinhado pela comunidade e, além de
inclusivo, contribuiu para a valorização destas pessoas o que nos deixa muito felizes. Foi adquirida uma
viatura adaptada no valor de 46.800,00 €, cujo valor de financiamento pela Câmara Municipal do Porto
em 25.427,93 €, já tinha sido recebido no final de 2016. O valor total deste projeto foi 29.786,38€.
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INR – Férias Diferentes V
Foram dinamizadas as Colónias de Férias da Praia d´Arvore, em Vila do Conde, pelo 5º ano consecutivo
com o apoio do INR, para 20 clientes dos nossos Lares Residenciais, proporcionando uma semana
diferente de descanso e lazer. Salientamos o empenho e disponibilidade dos nossos colaboradores
para tornar possível este encontro, em especial o Psicólogo Rui Duarte, responsável do projeto. O INR
apoiou este projeto e o valor financiado foi de 1.211,10€.
Centro de Reabilitação e Bem-estar

No início do ano ocorreu a inauguração do Centro de Reabilitação e Bem-estar (CRBE) e do inovador
Tanque Terapêutico com Snoezelen, em que pudemos contar com a presença da Secretária de Estado
da Inclusão das Pessoas com Deficiência, do Presidente da Câmara Municipal do Porto Dr. Rui Moreira,
do Vice-Presidente na altura, Dr. Manuel Pizarro e do Diretor e Diretora Adjunta do Instituto da
Segurança Social, IP – Centro Distrital do Porto, Dr. Miguel Macedo e Dra. Rosário Loureiro. Igualmente
contámos com a presença de muitas individualidades do Porto que quiseram assinalar a sua amizade
com a nossa APPACDM marcando presença.
Durante o ano 2017 ainda se investiram 1.656,63 € na cobertura do Tanque Terapêutico, procurando
poupar energia no aquecimento da água e evitar a saída de gases para o exterior que possam danificar
o material de Snoezelen.
Terminada a obra de remodelação do espaço, apoiada pelo BPI Capacitar, começou-se a divulgar o
espaço para prestar serviço a pessoas que não tenham apoio terapêutico e para outras instituições
que queiram alugar o espaço. Igualmente passou a ser frequentado pelos clientes de CAO, CAARPD e
da Intervenção Precoce, que são os principais beneficiários desta melhoria. O espaço foi equipado com
material muito inovador, sendo muito apreciado pelos técnicos e famílias que o visitam.
A coordenação do CRBE ficou a cargo da Terapeuta Ocupacional Daniela Almeida Fernandes, que
apesar do arranque atribulado, tem sido muito competente no exercício destas funções que lhe foram
solicitadas. A Direção agradece a esta colaboradora o empenho e dedicação que tem demonstrado
para tornar este projeto num sucesso.
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CRIDEM’18

Inaugurado a 4 de dezembro de 2017, este concurso está de novo de pé, com o apoio dos nossos
parceiros Fundação Montepio e Fundação Manuel António da Mota. A organização fica a cargo da
empresa Letras Encantadas. Este concurso contará com o Alto Patrocínio da Presidência da República
e espera-se que venha a ter uma adesão ainda maior do que o anterior.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Em 2017 deu-se continuidade ao processo para a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de
acordo com a Norma de Referência 9001:2015, seguindo também as orientações dos Modelos de
Avaliação de Qualidade da Segurança Social e Norma de Recursos Humanos NP 4427, visando a
certificação pela Norma 9001:2015, em 2018. Neste sentido, a Direção contratou a Consultora Eng.ª
Luísa Morgado, da APCER, para orientar e acompanhar a implementação do SGQ. Durante o ano de
2017, realizaram-se 12 reuniões de acompanhamento da Engª Luísa Morgado com a equipa do SGQ.
Além de que, foram realizadas várias reuniões de trabalho com a equipa do SGQ e outros
intervenientes relevantes para este processo, já iniciadas no ano transato.
Questionários de Satisfação
Foi passado o questionário anual de Satisfação aos Colaboradores que visa a avaliar a perceção destes,
relativamente à Instituição e à motivação das atividades que desenvolve. O grau de satisfação obtido,
numa escala de 0 a 5, foi de 3,46.
Quanto ao questionário de Avaliação de Satisfação das Famílias/Representantes, cujo objetivo é avaliar
anualmente as necessidades e desejos das Famílias / Representantes relativamente aos serviços
prestados, foi de 74,2%.
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Resultados de avaliação de satisfação relativas a serviços específicos:
(retirados dos questionários de Avaliação de Satisfação das Famílias/Representantes e dos
questionários de Higiene e Segurança no Trabalho passados aos colaboradores pela Ambisalus)
Equipamentos e Infraestruturas – 71%
Transportes – 76,5%
Higiene e Limpeza – 74%

MECENATO
Donativos
O montante total de donativos em 2017 foi de:
Donativos em Numerário
Donativos em Espécie

71.738,63 €
10.526,88 €
Total

82.265,51 €

Padrinho André Villas Boas

Deixamos aqui um agradecimento muito sentido ao nosso querido padrinho André Villas Boas, pela
sua amizade e generosidade para com a nossa e dele APPACDM do Porto. Além dos donativos que nos
deu ao longo do ano, levou-nos connosco no seu carro para o Rally Dakar, prova com muita
visibilidade a nível mundial.
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Doações em espécie:
Banco Alimentar – 10.244,14€
Higitotal – 192,00€
Farmácia S. Mamede – 90,74€
Recebeu-se ainda 13.917,90€ provenientes dos 0,5% do valor da consignação IRS.

Apoios recebidos
Foram recebidos alguns apoios em serviços de empresas e particulares, que desde já muito
agradecemos, dos quais se destacam:
CMC Visual, Lda. – elaboração do site e oferta do domínio institucional
Miguel Cardoso Arquiteto – projeto CRBE
LogAcústica – estudo acústico das salas do CRBE
Qualquerideia – produção gráfica
Neves de Almeida, Lda. – organização de ações de teambuilding com empresas para apoio da
instituição
EY (Ernest&Young) – ação de voluntariado que decorreu em junho, com a construção de um jardim
sensorial numa das nossas estufas do Centro D. Maria Isabel Brito e Cunha e pintura do muro com a
participação dos nossos clientes. Foi um dia muito positivo e que trouxe mais ações com esta empresa,
nomeadamente recolha de bens para os Lares residenciais e venda de Natal nas instalações da
empresa. Agradecemos à EY todo o apoio que recebemos neste último ano.
Adidas – ao longo do ano ofereceram-nos vários bens, tais como, calçado, écrans de computador e
mobiliário de escritório.
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do sector não lucrativo NCRF-ESNL aprovado
pelo Dec. Lei 36-A/2011 de 9 de março.
O exercício de 2017 terminou com os seguintes resultados:
Gastos

2.587.296,87€

Rendimentos

2.586.595,64€

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

39.517,54€

Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

(1.269,50€)

Resultados antes de impostos

(701,23€)

Resultados Líquido do Período

(701,23€)

SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA
A APPACDM do Porto encerrou o exercício de 2017 sem dívidas em mora ao Estado e à Segurança
Social.

PROPOSTA DA DIREÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
1. Que seja aprovado o Relatório e Contas de Gerência de 2017
2. Que o Resultado Líquido do Exercício, no valor de (701,23€) seja transferido para Resultados
Transitados.
Porto, 1 de março de 2018
A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães – Presidente
Tânia Cristina Mota Custódio - Vice-Presidente
Maria da Conceição Forte Morais – Secretária
José Manuel Marques Ferreira dos Santos – Tesoureiro
Pedro Olazabal Avides Moreira – Vogal
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BALA N ÇO E M 31 DE DE Z E MBRO DE 2017

Unidade M o netária: Euro s

RU BRICA S

N ota s

A ti vo
A ti vo nã o corrent e
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
A ti vo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros Ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

Subtotal

5
5
5
6
17.1
17.2
9
17.3

Subtotal

17.10
17.2
17.4
17.5
17.6
17.7

T ota l do At i vo
F U N DOS PA TRIMON IA IS E PA SSIV O
F undos pa tri m oni a i s
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado Líquido do período
T ota l do f undo do ca pi ta l
Pa s s i vo
Pa s s i vo nã o corrent e
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8

Pa s s i vo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros Entes Públicos
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
T ota l do pa s s i vo
T ota l dos f undos pa tri m oni a i s e do pa s s i vo
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Subtotal

Subtotal

11
11
8
17.11

Da ta s
31- 12- 2017
31- 12- 2016
473.836,21

332.852,68

4.408,38
478.244,59

332.852,68

9.614,64

12.969,44

14.359,35

18.186,02

400,00

1.554,71

204.897,41
229.271,40
707.515,99

369.067,21
401.777,38
734.630,06

498.263,97

498.263,97

(173.676,16)

(243.889,78)

15.617,95
(701,23)
339.504,53

23.168,22
70.213,62
347.756,03

-

-

17.9

17.331,48

21.989,87

17.10
17.2
8
17.5
17.11
17.12

47.170,77

45.230,77

302.233,23
1.275,98

306.790,23
12.863,16

368.011,46
368.011,46

386.874,03
386.874,03

707.515,99

734.630,06

A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Tânia Cristina Mota Custódio
Maria da Conceição Forte Morais
José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Pedro Olazabal Avides Moreira
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade M onetária: Euro s

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Venda s e s ervi ços presta dos
Subsídi os, doa ções e l ega dos à expl ora çã o
Vari a çã o nos i nventá ri os da produçã o
Tra ba l hos pa ra a própri a enti da de
Cus to da s merca dori as vendi da s e da s ma téri a s cons umi da s
Forneci mentos e s ervi ços externos
Ga s tos com o pes soa l
Impa ri dade de dívi da s a receber (perda s /reversões )
Provi s ões (aumentos/reduções )
Provi s ões es pecífi ca s (aumentos /reduções)
Aumentos /reduções de jus to va l or
Outros rendi mentos e ga nhos
Outros ga s tos e perda s

10
12

9
17.13
15

17.14
17.15

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Ga s tos/revers ões de depreci a çã o e de a morti zação

5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendi mentos s i mi l ares obti dos
Juros e gas tos si mi l a res suportados

17.16
17.16
Resultados antes de impostos

Impos to sobre o rendi mento do período

2016

463.584,81
1.971.722,84

451.495,67
1.949.634,98

(52.308,80)
(52.869,76)
(450.091,06)
(443.146,12)
(1.997.939,11) (1.936.584,92)

149.710,85
(45.161,99)

190.109,57
(55.153,00)

39.517,54

103.486,42

(40.787,04)

(34.378,13)

(1.269,50)

69.108,29

1.577,14
(1.008,87)

1.571,08
(465,75)

(701,23)

70.213,62

14
Resultado líquido do período
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PERÍODOS
2017

(701,23)

70.213,62

A DIREÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

2017

Venda s e s ervi ços pres ta dos
Custo da s venda s e dos s ervi ços pres ta dos
Resultado bruto
Outros rendi mentos
Ga s tos de di stri bui çã o
Ga s tos a dmi ni stra ti vos
Ga s tos de i nvesti ga çã o e desenvol vi mento
Outros ga s tos
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Ga s tos de fi na nci a mento (l íqui dos )
Resultados antes de impostos
Impos to sobre o rendi mento do período
Resultado líquido do período
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2016

463.584,81
-2.407.736,25
-1.944.151,44

451.495,67
-2.348.594,34
-1.897.098,67

2.121.433,69

2.139.744,55

0,00
-133.389,76
0,00
-45.161,99

0,00
-118.384,59
0,00
-55.153,00

-1.269,50

69.108,29

568,27

1.105,33

-701,23

70.213,62

0,00

0,00

-701,23

70.213,62

A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Tânia Cristina Mota Custódio
Maria da Conceição Forte Morais
José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Pedro Olazabal Avides Moreira
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebi mentos de cl i entes e utentes
Pa ga mentos de s ubs ídi os
Pa ga mentos de a poi os
Pa ga mentos de bol s a s
Pa ga mento a fornecedores
Pa ga mentos a o pes s oal
Ca i xa gera da pel a s opera ções
Pa ga mento/recebi mento do i mpos to s obre o rendi mento
Outros recebi mentos /pa ga mentos
Fl uxos de ca i xa da s a ctivi da des opera ci ona i s (1)
Fluxos de caixa das actividade de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fl uxos de ca i xa da s a cti vi da de de i nves timento (2)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações e Subsídios
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções do fundo
Outras operações de financiamento
Fl uxos de ca i xa da s a ctivi da de de fi na nci amento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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Unidade M o netária: Euro s

Notas

PERÍODOS
2017

2016

466.939,61

438.526,23

(507.058,25)
(1.995.999,11)

(474.026,01)
(1.939.037,54)

(2.036.117,75)

(1.974.537,32)

81.752,40
(1.954.365,35)

112.493,91
(1.862.043,41)

(182.095,56)

(89.760,89)

(182.095,56)

(89.760,89)

1.971.722,84

26.807,75
1.949.634,98

568,27

1.105,33

1.972.291,11

1.977.548,06

(164.169,80)

25.743,76

369.067,21
204.897,41

343.323,45
369.067,21

A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Tânia Cristina Mota Custódio
Maria da Conceição Forte Morais
José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Pedro Olazabal Avides Moreira
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D EMONSTR AÇÃO D AS AL TER AÇ ÕES N OS FUND OS P R ÓP R IOS NO P ER Í OD O 2 0 1 6
Fu n d o s P at rim on iais at rib u íd o s ao s in st it u id or es d a en t id ad e-m ãe
D ESCR I ÇÃO

Ex c ed en t es
R eser v as
Téc n ic o s

Fu n d o s

P OSI ÇÃO NO I NÍ C I O D O P ERÍ OD O 2 0 1 6

1

498.263,97

AL TERAÇ ÕES NO P ER Í OD O
Primeira adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de AFT e AFI
Excedentes de realização do excedente de revalorização de AFT e AFI
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
2
R ESU L TAD O L Í QUI D O D O P ER Í OD O

R esu lt ad o s
Tr an sit ad o s

R eser vas
legais

Ou t r as
Ex c ed en t es
v ar iaç õ es n o s
de
fu n d o s
r ev alo r izaç ão
p at r imo n iais

(303.432,64)

-

-

-

29.434,54

59.542,86
59.542,86

-

-

3

R ESU L TAD O EX TENSI VO

59.542,86

4 =2 +3

(6.266,32)
5

6 =1 +2 +3 +5

4 9 8 . 2 6 3 ,9 7

-

-

(2 4 3 . 8 8 9 , 7 8 )

-

-

(6.266,32)
2 3 .1 6 8 ,2 2

-

Tot al d o s
Fu n d o s
P at r im on iais

Tot al

283.808,73

(59.542,86)
(59.542,86)
70.213,62

OP ER AÇ ÕES C OM I NSTI TUI D OR ES N O P ER Í OD O
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

P OSI ÇÃO NO F IM D O ANO 2 0 1 6

-

R esu lt ad o
líq u id o d o
p er íod o

-

283.808,73

-

70.213,62

70.213,62

70.213,62

70.213,62

(6.266,32)

(6.266,32)

(6.266,32)

(6.266,32)

70.213,62

347 .756,03

347.756,03

R esu lt ad o
líq u id o d o
p er íod o

Tot al

Tot al d o s
Fu n d o s
P at r im on iais

D EMONSTR AÇÃO D AS AL TER AÇ ÕES N OS FUND OS P R ÓP R IOS NO P ER Í OD O 2 0 1 7
Fu n d o s P at rim on iais at rib u íd o s ao s in st it u id or es d a en t id ad e-m ãe
D ESCR I ÇÃO

P OSI ÇÃO NO I NÍ C I O D O P ERÍ OD O 2 0 1 7

Ex c ed en t es
R eser v as
Téc n ic o s

Fu n d o s

6

498.263,97

-

-

(243.889,78)

-

-

70.213,62

AL TERAÇ ÕES NO P ER Í OD O
Primeira adopção de novo refrencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de AFT e AFI
Excedentes de realização do excedente de revalorização de AFT e AFI
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7
R ESU L TAD O L Í QUI D O D O P ER Í OD O
R ESU L TAD O EX TENSI VO

R esu lt ad o s
Tr an sit ad o s

R eser vas
legais

Ou t r as
Ex c ed en t es
v ar iaç õ es n o s
de
fu n d o s
r ev alo r izaç ão
p at r imo n iais

-

-

-

-

70.213,62
-

-

8

70.213,62

347.756,03

347.756,03

(70.213,62)

-

-

(70.213,62)

-

-

(701,23)

(701,23)

(701,23)

(701,23)

-

-

(701,23)

9 =7 +8

OP ER AÇ ÕES C OM I NSTI TUI D OR ES N O P ER Í OD O
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

(7.550,27)
10

P OSI ÇÃO NO F IM D O ANO 2 0 1 7

23.168,22

6 +7 +8 +1 0
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4 9 8 . 2 6 3 ,9 7

-

-

(1 7 3 . 6 7 6 , 1 6 )

-

-

(7.550,27)
1 5 .6 1 7 ,9 5

(7 0 1 , 2 3 )

339 .504,53

339.504,53

A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Tânia Cristina Mota Custódio
Maria da Conceição Forte Morais
José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Pedro Olazabal Avides Moreira
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31-12-2017
1.

Identificação da Entidade

A APPACDM DO PORTO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de
Solidariedade Social com estatutos publicados no Diário da República n.º 165 de 19 de Julho de 2000,
Série III, com sede em Travessa da Costibela, 85 – 4100-186 Porto. Tem como missão contribuir para a
qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência intelectual ou doença mental
geradoras de incapacidade.
2.

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade e do
acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico das operações, a partir dos
livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização
Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:
 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
 Modelos de Demonstrações Financeiras(MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
 Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
 NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
 Normas Interpretativas (NI).
Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer
casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista na NCRF-ESNL. As
demonstrações financeiras são comparáveis em todos os aspetos com as do período anterior.
3.

Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras 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 as expectativas futuras, a Entidade 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 Entidades do Sector Não Lucrativo, este
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pressuposto não corresponde a um conceito económico 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 económica)
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 quais se
relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e
gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Outras contas a receber -Devedores e
credores por acréscimos” (Nota 17.4) e “Diferimentos” (Nota 17.5)
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 para os utentes.
3.1.4. Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da
quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão
influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações
financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada
nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas
notas deste anexo.
3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os
rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6. Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao
período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas
devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e 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 ou de produção, deduzido
das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção
inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às
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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 Entidade
espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade 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 Entidade 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 utilizado, pelo método
da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra
na tabela abaixo:
Descrição
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento biológico
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Vida útil estimada
(anos)
50
6
5
5-6
6

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual
quando este exista.
3.2.2. Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/
/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do
período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade 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.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma
objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido
(total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor
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atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula
quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a
sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.
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.
3.2.3. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
 fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
 fundos acumulados e outros excedentes;
 subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a
cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
3.2.4. Estado e Outros Entes Públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as tributações
autónomas. Porém, nos termos dos n.ºs 1 e 3 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas (CIRC), a Entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC).
4.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.
5.

Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público
A Entidade não usufrui de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público.
Bens do património histórico, artístico e cultural
A Entidade não usufrui de “Bens do património, histórico, artístico e cultural”.
Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no
início e no fim dos períodos de 2017 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as
depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:
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31 de Dezembro de 2016
Saldo em
01-Jan-2016

Ativos Fixos Tangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transf

Revalor

Saldo em
31-Dez-2016

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

390.523,44

71.466,18

Equipamento básico

135.637,87

18.657,73

Equipamento de transporte

454.802,02

Equipamento biológico

-

(5.066,73)

-

-

461.989,62

-

149.228,87

-

-

454.802,02

-

-

Equipamento administrativo

252.869,82

(17.421,31)

-

-

Outros Ativos fixos tangíveis

73.604,06

3.973,97

(3.175,86)

-

-

1.307.437,21

94.097,88

(25.663,90)

Edifícios e outras construções

153.258,72

19.554,00

Equipamento básico

122.337,27

8.026,41

Equipamento de transporte

452.649,52

717,50

Total

-

-

-

235.448,51
74.402,17
1.375.871,19

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais

Equipamento biológico

172.812,72
(5.066,73)

125.296,95
453.367,02

-

Equipamento administrativo

250.941,44

Outros Ativos fixos tangíveis
Total

0,00
886,14

(17.421,31)

234.406,27

40.324,58

19.986,83

(3.175,86)

57.135,55

1.019.511,53

49.170,88

(25.663,90)

1.043.018,51

Activo Fixo Tangível - Valor liquido 287.925,68

332.852,68

31 de Dezembro de 2017
Saldo em
01-Jan-2017

Ativos Fixos Tangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Regulari
zações

Revalor

Saldo em
31-Dez-2017

Custo
Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

-

518.361,57

20.589,11

0,02

-

169.818,00

93.600,01

-

-

548.402,03

-

-

Edifícios e outras construções

461.989,62

56.371,95

Equipamento básico

149.228,87

Equipamento de transporte

454.802,02

Equipamento biológico

-

Equipamento administrativo

235.448,51

Outros Ativos fixos tangíveis
Total

-

-

10.820,51

74.402,17

713,98

1.375.871,19

182.095,56

960,01
-

960,03

-

-

247.229,03

-

75.116,15

-

1.558.926,78

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais

-

-

Edifícios e outras construções

172.812,72

-

21.542,33

-

-

194.355,05

Equipamento básico

125.296,95

7.992,30

(0,44)

-

133.288,81

Equipamento de transporte

453.367,02

2.277,50

-

-

455.644,52

-

-

Equipamento biológico

-

-

-

Equipamento administrativo

234.406,27

Outros Ativos fixos tangíveis
Total

2.196,72

57.135,55

6.778,19

1.043.018,51

40.787,04

Activo Fixo Tangível - Valor liquido 332.852,68

979,26
-

-

-

237.582,25

306,20

-

64.219,94

1.285,02

-

1.085.090,57

473.836,21

Propriedades de Investimento
A Entidade não usufrui de “Propriedades de Investimento”.
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6.

Ativos Intangíveis

Bens do domínio público
A Entidade não usufrui de “Ativos Intangíveis” do domínio público.
Outros Ativos Intangíveis
A Entidade não usufrui de “Outros Ativos Intangíveis”.
7.

Locações

A Entidade não detém ativos adquiridos com recurso à locação financeira.
8.

Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como
gastos à medida que são incorridos.
O saldo da rubrica “Financiamentos obtidos” é nulo.
9.

Inventários

Em 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes
valores:
Inventários
Inve nt á rio
em
01- Ja n- 20 16

D es c riç ã o
M ercado rias

-

M atérias-primas, subsidiárias e de consumo

-

P rodutos A cabado s e intermédio s

-

P rodutos e trabalhos em curso

T o tal

-

C o m pra s

R e c la s sif .e
re gula riz.

52.869,76

Inv e nt á rio
em
3 1- D ez- 2 016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 2 .8 6 9,7 6

-

Custo das mercado rias vendidas e das matérias co nsumidas

-

C o m pra s

R e cla ss if ic
Inv e nt á rio
.e
em
re gula riz. 3 1- D e z- 2 0 17

52.308,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 2 .3 0 8,8 0

-

52.869,76

Variaçõ es no s inventário s da pro dução

-

52.308,80

-

-

10. Rédito
Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réditos:
Rédito
Descrição
Vendas
Prestação de Serviços
Quotas e Jóias
Mensalidades clientes
Outras Prestações de Serv
Total

2017
-

2016

463.584,81
2.810,00
414.677,53
46.097,28
463.584,81

451.495,67
3.690,00
402.187,60
45.618,07
451.495,67

-
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11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Provisões
Nos períodos de 2017 e 2016 não ocorreram variações relativas a provisões.
Passivos contingentes
Não existentes.
Ativos contingentes
Não existentes.
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do
Governo” e “Apoios do Governo”:
Subsídios
Descrição
Subsídios do Governo
ISS, IP - CENTRO DISTRITAL PORTO
MIN. EDU. - DREN
OUTROS (Consignação IRS)
AUTARQUIAS
Total

Descrição
Subsídios de outras entidades
Doações
Heranças
Legados

2017
1.971.722,84
1.930.969,68
26.835,26
13.917,90

2016
1.949.634,98
1.903.857,92
29.093,21
16.683,85

1.971.722,84

1.949.634,98

2017

Total

2016
-

-

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Em 31de Dezembro de 2017 e de 2016, não ocorreram alterações das taxas de câmbio com efeito nas
demonstrações financeiras da entidade até porque nestes períodos não ocorreram operações em
moeda estrangeira
14. Imposto sobre o Rendimento
Não existe imposto corrente contabilizado dado a Entidade estar isenta de IRC por força dos nºs 1 e 3
do artº 10 do CIRC.
15. Empregados e Órgãos Sociais
O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2017 e 2016, foram, os constantes do
seguinte quadro:
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Descrição
Direção
Conselho Fiscal
Assembleia Geral

2017
5
3
3

2016
5
3
3

Os gastos que a Entidade incorreu com os empregados foram os seguintes:
Benefícios dos Empregados
Descrição
Remunerações aos Órgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Segurosde Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2017

2016

1.630.359,45
343.503,58

1.589.042,94
330.157,88

19.870,34
4.205,74
1.997.939,11

15.406,72
1.977,38
1.936.584,92

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade 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 Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos
legalmente estipulados.
Em 2017 e em 2016 a entidade não procedeu à Certificação Legal de Contas.
17. Outras Informações
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as
seguintes informações.
17.1.
Investimentos Financeiros
Em 31 de dezembro 2017, o saldo da conta “Investimentos Financeiros” tinha a seguinte composição
Descrição
Outros Investimentos Financeiros
Fundo Compensação do Trabalho

Total

2017
4.408,38
4.408,38
4.408,38

2016
-

Este valor representa o valor atual do Fundo de Compensação do Trabalho que é formado por
1.921,67€ do exercício de 2017 e 2.486,71€ referente a anos anteriores e objeto de reclassificação.

36 / 41

Relatório e Contas de Gerência 2017
APPACDM do Porto

17.2.
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Nos períodos de 2017 e 2016, o saldo da conta “Fundadores / patrocinadores / doadores / associados /
membros” é nulo.
17.3.
Clientes e Utentes
Em 31 de Dezembro 2017 e 2016, o saldo da conta “Clientes e Utentes” tinha a seguinte composição
Clientes e Utentes
Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes títulos a receber
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes factoring
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa
Clientes
Utentes
Total

2017
9.614,64
9.614,64
9.614,64

Perdas por Imparidade do período
Descrição
Clientes
Utentes

2017

2016
12.969,44
12.969,44
12.969,44

2016
-

Total

-

Nos períodos de 2017 e 2016 não foram registadas “Perdas por Imparidade”.
17.4.
Outras contas a receber
A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte
decomposição:
Outras contas a Receber

Descrição
Adiantamentos ao pessoal
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos
Devedores por acréscimos de rendimentos
Outros Devedores
Perdas por Imparidade
Total

2017
400,00
400,00

2016
1.554,71
1.554,71
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17.5. Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição
Gastos a reconhecer
Obras e reparações

2017

2016

Total

-

-

Total

53.032,95
53.032,95

60.143,75
60.143,75

Total

249.200,28
249.200,28

246.646,48
246.646,48

Rendimentos a reconhecer
Receitas com proveito diferido
Gastos Diferidos
Despesas com custo diferido

As Receitas com Proveito Diferido de 2017 foram objeto de reconhecimento no montante de
7.110,80€, a acompanhar a amortização do investimento financiado.
As Despesas com Custo Diferido, referem-se às remunerações a liquidar ao pessoal em 2018 relativas
aos direitos a Férias e Subsídio de Férias adquiridos em 2017.
17.6.
Outros Ativos Financeiros
A Entidade não detinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, outros ativos financeiros.
17.7.
Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se com os
seguintes saldo:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros
Total

2017
15.646,89
49.177,93
140.072,59
204.897,41

2016
10.720,04
138.274,58
220.072,59
369.067,21

17.8.
Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Descrição
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultados liquidos do periodo
Total

Saldo em
01-Jan-2017
498.263,97
(243.889,78)
23.168,22
70.213,62
347.756,03

Aumentos
70.213,62
(701,23)
69.512,39

Saldo em
31-Dez-2017
498.263,97
(173.676,16)
(7.550,27)
15.617,95
(70.213,62)
(701,23)
(77.763,89)
339.504,53

Diminuições
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17.9.
Fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, o saldo da conta “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores facturas em recepção e conferência
Total

2017
17.331,48
17.331,48

2016
21.989,87
21.989,87

17.10. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Descrição

2017

2016

Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas
Total

-

-

14.359,35

18.186,02

14.359,35

18.186,02

Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)

-

-

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

8.712,53

8.864,25

38.102,81
355,43
47.170,77

36.211,47
155,05
45.230,77

Os valores relativos a IVA em 2017 correspondem ao imposto suportado e para os quais já foi feito
pedido de restituição de 50%, conforme o legalmente previsto.
17.11. Outras Contas a Pagar
A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição

2017
2016
Não Corrente
Corrente
Não Corrente
Corrente
Pessoal
Remunerações a pagar
Cauções
Outras operações
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimos de gastos
Outros credores
1.275,98
12.863,16
Total
1.275,98
12.863,16

17.12. Outros Passivos Financeiros
A Entidade não detinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, outros passivos financeiros.
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17.13. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2017
e de 2016, foi a seguinte:
Descrição
Subcontratos (exploração de refeitórios)
Trabalhos Especializados
Honorários
Conservação e Reparação
Outros Serviços Especializados
Materiais
Energia e Fluidos
Deslocações, Estadas e Transportes
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Limpeza, Higiene e Conforto
Reparação e Conserv Equip e Edif Alugados
Outros Serviços Diversos
Total

2017
86.083,50
70.476,47
1.151,75
35.262,90
6.460,15
7.106,59
121.313,14
16.476,00
11.868,53
9.160,35
9.815,85
30.821,35
17.026,11
27.068,37

2016
87.760,59
72.390,86
3.005,55
33.854,90
8.386,60
5.711,80
114.440,09
16.540,25
10.084,84
8.626,16
9.149,57
30.598,74
15.742,23
26.853,94

450.091,06

443.146,12

17.14. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Rendimentos Suplementares
Donativos
Proveitos de Ordem Judicial
Programas de Inserção/Estágios Profissionais
Apoio - INR
Imputação de Subsídios p/ Investimentos
Restituição de Impostos (IVA)
Outros rendimentos e ganhos
Total

2017
10.796,69
82.265,51
14.334,60
3.409,34
1.211,10
14.661,07
10.435,52
12.597,02
149.710,85

2016
9.609,39
104.381,88
4.123,00
15.134,41
2.360,09
13.764,93
6.747,91
33.987,96
190.109,57

17.15. Outros gastos e perdas
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição
Impostos
Quotizações
Programas de Inserção/Estágios Profissionais
Gratificações de Estímulo a utentes
Outros Gastos e Perdas
Total

2017
12,09
2.298,00
8.765,00
26.026,97
8.059,93

2016
413,66
2.748,00
2.209,27
25.151,50
24.630,57

45.161,99

55.153,00
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17.16. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados
com juros e similares:
Descrição
Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outros gastos e perdas de financiamento
Total
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
Dividendos obtidos
Outros rendimentos similares
Total
Resultados financeiros

2017

2016

(1.008,87)
-

(465,75)
-

(1.008,87)

(465,75)

1.577,14
1.577,14
568,27

1.571,08
1.571,08
1.105,33

17.17. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.
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 2017 foram aprovadas pela
Direção em 01 de Março de 2018.
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