RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA
2019

RELATÓRIO E CONTAS
2019
Valorizamos Pessoas!
Acreditamos em cada Projeto de Vida!
Cooperamos com a Família!
Por uma Vida com Qualidade!

I.

Introdução

Conforme previsto no Artigo 51º, ponto 1, alínea c) dos Estatutos da APPACDM do Porto, a Direção apresenta
neste documento o Balanço e Relatório e Contas de Gerência, relativos ao ano 2019.
O ano 2019 ficou marcado pela comemoração dos 50 anos da APPACDM do Porto, data que muito nos
regozijamos de festejar, cientes da marca que esta associação deixou na vida de tantas pessoas, em especial
dos clientes e suas famílias e dos colaboradores. A notoriedade que a associação conquistou ao longo destes
anos muito se deve a quem a dirigiu, pelo que deixamos aqui o nosso profundo reconhecimento e gratidão a
todos aqueles que ajudaram a escrever esta história.
Foi um ano igualmente marcado pelo desenvolvimento de alguns projetos novos, de onde destacamos o CAVI
– Centro de Apoio à Vida Independente, projeto piloto no âmbito do Modelo de Apoio à Vida Independente,
financiado pelo POISE, Portugal 2020 e o Cantinho – Loja Social da APPACDM do Porto, candidatura aprovada
no âmbito do Orçamento Colaborativo da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, que
também arrancou no último trimestre do ano, com o lançamento na festa dos 50 anos da associação.
Igualmente neste evento se lançou o CRIDEM 2020 – 16º Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica
de Pessoas com Deficiência Intelectual, apoiado pela Fundação Manuel António da Mota e pela Fundação
Montepio.
Durante o ano 2019 pudemos contar com o apoio da voluntária Manuela Paula Marques, jurista, que com
muita generosidade e dedicação, apoiou a gestão na implementação do Regulamento Geral da Proteção de
Dados, na elaboração de documentos, na organização de procedimentos e na construção de suporte
informático para simplificar processos. Fizeram parte desta equipa de trabalho os voluntários Patrícia Silva,
Graça Sousa e Jorge Cristóvão. Toda a equipa tem sido muito empenhada em apoiar a instituição em diferentes
processos, pelo que manifestamos aqui a nossa sentida gratidão.
De destacar o trabalho da nossa voluntária Graça Sabino, que se manteve na coordenação do voluntariado,
sempre muito atenta às necessidades dos nossos clientes em particular e da instituição em geral. O seu
trabalho foi muito importante para manter o bom acolhimento dos nossos voluntários e organização de todo
o serviço de voluntariado. Um especial agradecimento a esta colaboradora pelo seu reconhecido mérito.
A todos os voluntários que diária ou semanalmente nos acompanham, aqueles que se vão mantendo fieis à
nossa causa e vão persistindo no seu apoio, apesar de às vezes não ser fácil, também o nosso agradecimento.
A todos os colaboradores da APPACDM do Porto, sem os quais nada podia acontecer, aos que mudaram de
funções, aos que assumiram projetos novos, aos que mantiveram os serviços com toda a qualidade que os
nossos clientes merecem, aos que se disponibilizaram constantemente para resolver imprevistos, aos que
estiveram, aos que abraçaram, aos que sorriram, aos que apesar de algum desânimo cumpriram com muito
profissionalismo as suas tarefas, o nosso MUITO OBRIGADO! A vossa entrega fez toda a diferença!
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Este é o momento para enviar também um forte abraço ao nosso padrinho André Villas Boas, que ao longo
de todo o ano nos acompanhou, dando força ao nosso trabalho. Um padrinho muito presente e atento a todos
os nossos sonhos, emoções e dificuldades.
Em 2019 terminou o mandato de 4 anos dos órgãos sociais, tendo sido eleitos, no final do ano, novos
elementos para o quadriénio 2020-2023. O mandato que ora terminou caracterizou-se pelo desafio de manter
o equilíbrio financeiro da instituição, priorizando as responsabilidades para com os colaboradores, procurando
continuamente melhorar a qualidade dos serviços prestados.

II.

Estratégia

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 deficiência intelectual ou
incapacidade, promovendo uma forte e comprometida relação com as famílias e a sociedade.
Valores
Autodeterminação
Formar a pessoa com deficiência intelectual ou incapacidade para que possa fazer as suas escolhas.
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.
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Estrutura da APPACDM do Porto

Assembleia Geral

Respostas Sociais

Centro de Atividades
Ocupacionais

Intervenção Precoce

Conselho Fiscal

CAVI

Direção

Apoio à Gestão
(Assessoria de Direção)

CRBE

Gestão da Qualidade
SGQ

Gestão de Pessoas
SGP

Serviços de Suporte

Serviços Adminisrativos e
Financeiros

Gestão de Equipamentos
e Infraestruturas

SAF

EI

Gestão de
compras/Qualificação de
fornecedores

Manutenção MAN

COQF

Lar Residencial

Gestão Alimentar

Transportes

GA

TR

CAARPD

Higiene, Limpeza e
Arrumação
HLA

Socioeducativo
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Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos foram definidos para o biénio 2018/2019, tendo todos os serviços planeado as suas
atividades em função desta estratégia da Direção.
OE 1 –Todas as pessoas apoiadas tenham definido o seu Projeto de Vida
Objetivos Gerais:
1. Manter a metodologia de intervenção centrada na pessoa, atenta às suas necessidades, expectativas
e potenciais e à sua inclusão
2. Aumentar as atividades para a inclusão social
3. Maior capacitação das pessoas apoiadas formando para a autodeterminação, a participação e os
direitos.
4. Reforçar o compromisso com as famílias/representantes
5. Conclusão e implementação do Código de Ética
OE 2 – Valorização e empowerment dos colaboradores
Objetivos Gerais:
1. Implementação do Sistema de Gestão de Desempenho e Competências
2. Promoção de reuniões regulares de colaboradores com a Direção
3. Maior participação dos colaboradores nas atividades da Instituição
4. Ações de benchmarking com instituições congéneres
OE 3 – Garantir a Sustentabilidade da Instituição
Objetivos Gerais:
1. Aumentar os Acordos com a Segurança Social para a resposta de CAARPD (Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Reabilitação Social para pessoas com Deficiência e Incapacidade)
2. Manter as parcerias existentes e criação de novas parcerias
3. Reforço da marca APPACDM do Porto
4. Dinamizar ações de angariação de fundos
5. Redução de custos operacionais
OE4 – Certificação da Qualidade pela ISO 9001:2015
Objetivos Gerais:
1. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, adequado à ISO 9001:2015 e aos MAQSS, em
todos os serviços
2. Obter a certificação pela ISO 9001:2015
3. Formação do SGQ a todas as equipas
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III.

Serviços de Apoio à Gestão

Gestão de Pessoas
OE 2 – 1., 2., 3.,4.
O Serviço de Gestão de Pessoas (SGP) integra todas as pessoas que colaboram com a APPACDM do Porto,
nomeadamente os colaboradores propriamente ditos, estagiários e voluntários. A equipa é constituída por
dois elementos, e funciona em articulação permanente com a Gestão da Organização e conta com o apoio
direto do serviço de Gestão de Qualidade e Formação para desenvolvimento da formação e dos Serviços
Administrativos e Financeiro. Foi integrado um estágio profissional de Recursos Humanos nesta equipa.
O SGP utiliza ainda como recursos os seguintes softwares de gestão de Recursos Humanos: o Sage para
processamento de vencimentos e para sistema de gestão de assiduidade o ANEON.
31-12-2018

31-12-2019

contrato sem termo

119

136

contrato a termo certo

24

5

Equipa técnica CAVI

---

3

contrato a termo resolutivo

---

1

contrato a termo incerto

---

9

contrato comissão serviço CAVI

---

17

143

168

Professores destacados (Ministério da Educação)

1

0

Medida de apoio à contratação mercado aberto

1

2

Estágio Profissional

---

1

Estágio CEI+

---

1

Estágios curriculares

17

18

Voluntários
Outros colaboradores prestadores de serviço
Dos quais CRBE
Dos quais CAVI (Formação Assistentes Pessoais)

33
5
-----

19
15
8
3

COLABORADORES

Total colaboradores remunerados

Formação
O plano de formação foi cumprido integralmente, tendo sido ministradas 580 horas de formação.
Grau de satisfação dos colaboradores
De acordo com os questionários de satisfação aplicado aos colaboradores, o grau de satisfação é de 3,38,
(escala 1 a 5).
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Sistema de Gestão da Qualidade
OE4 – 1., 2., 3.
O Mapa de Processos, onde fica espelhado todo o SGQ em implementação, foi alterado, tendo sido retirado
o Socioeducativo.

Ao longo de todo o ano desenvolveu-se o sistema de gestão da qualidade com o apoio da Consultora da APCER,
Engª Luísa Morgado, com quem se realizaram algumas reuniões de trabalho. Todos os serviços estiveram
envolvidos nos processos.
A Direção optou por não avançar em 2019 com a certificação pela norma ISSO 9001:2015, por motivos de
contenção de despesas.
Inquéritos de Satisfação Clientes/Famílias/Representantes legais
►% Global de satisfação das famílias/Representantes: 75%
▲Questões com maior satisfação 2019

▼Questões com menor satisfação 2019

1ª _Q11. Quando recorro aos serviços sou bem
atendido 82,2%
2ª_Q13. Confio nos colaboradores do Centro de
Atividades Ocupacionais/Lar Residencial: 81,9%
3ª_Q6. (CAARPD)Os horários dos apoios são
adequados:81,3%
4ª_Q15.O meu familiar/representado é feliz no CAO /
Lar Residencial:79,9%

1ª _Q2 - As acessibilidades das instalações são
adequadas:69,9%
2ª_ Q4 - A alimentação é equilibrada: 70,5%
3ª_ Q14 - O Regulamento Interno é adequado e está
disponível:71,5%.
4ª_Q7 - Os serviços prestados são adequados às
necessidades do meu familiar/Representante: 71,7%
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►% Global de satisfação dos clientes: 88%
Resultado Ordenado de Avaliação da
Prestação de Serviços pelos Clientes por
Centro e LR
CAO MA

96%

LR Antas

95%

LR Pousada

94%

CAO AN

91%

LR Cerco

88%

CAO IBC

87%

CAO RA

85%

CAARPD

84%

LR Rui Abrunhosa

82%

►% Global de satisfação das famílias/Representantes do CAVI: 95%
▲Questões com maior satisfação 2019

▼Questões com menor satisfação 2019

1ª _Q9. - Sou chamado a participar no plano
individualizado de assistência pessoal do meu
familiar/representado.:100%
2ª_Q16. O meu familiar/representado é feliz com o
apoio do Centro de Apoio à Vida Independente: 98%
3ª_Q8. A assistência pessoal ré flexível e adapta-se aos
imprevistos
da
vida
do
meu
familiar/representante:98%

1ª _Q10. O horário está adequado às atividades
previstas no plano individualizado de assistência
pessoal.(90%)
2ª_Q 11 - Os serviços prestados são adequados às
necessidades do meu familiar/representado:90%

4ª_Q5;Q6.Q7.Q8;Q9.:98%

4ª_Q13 e Q.15 - 93%

3ª_ Q12 - Quando recorro aos serviços sou bem
atendido : 90%

►% Global de satisfação dos clientes do CAVI: 93%
▲Questões com maior satisfação 2019

▼Questões com menor satisfação 2019

1ª _Q1;Q6;Q10;Q12;Q15.:100%

1ª _Q8 - Dão-me a medicação / Se precisar dão-me
medicação:65%

2ª _Q3;Q4;Q11;Q13;Q14: 97%

2ª_Q7- Se precisar tenho apoio na casa de banho:71%

3ª_Q9 - Se tiver um problema posso falar com
alguém:92%
4ª_Q5 -As atividades que faço são importantes para
mim.:91%

3ª_ Q2 - O assistente pessoal pergunta-me o que eu
quero fazer:86%
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IV.

Respostas Sociais

OE 1 – 1., 2., 3., 4.
De acordo com o Referencial da Segurança Social “Gestão da Qualidade das Respostas Sociais – Centro de
Atividades Ocupacionais”:
O Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta social adequada à diversidade e especificidade das
pessoas que devido a deficiências e incapacidades determinando significativas limitações da atividade e
restrições na participação veem condicionada a integração socioprofissional no mercado regular de trabalho,
bem como nos centros de emprego protegido, evidenciando, no entanto, potencial para uma integração social
ativa.
“As modalidades de atividades ocupacionais compreendem:
- Atividades socialmente úteis – atividades que proporcionam a valorização pessoal e o máximo
aproveitamento das capacidades e potencial da pessoa, no sentido da sua autonomia, facilitando sempre que
possível uma eventual transição para programas de integração socioprofissional;
- Atividades estritamente ocupacionais – atividades que visam manter a pessoa ativa e interessada,
favorecendo o seu equilíbrio e bem-estar físico, emocional e social”.
Ao longo do tempo, esta resposta social evoluiu para dinâmicas de trabalho que assumem uma abordagem
sistémica, envolvendo diferentes parcerias e contextos na resolução dos problemas e na adequação das
respostas às necessidades dos seus clientes.
Neste sentido, de acordo com o mesmo referencial, as modalidades de resposta de atividades ocupacionais
organizam-se em torno dos seguintes objetivos:
- Promover os níveis da qualidade de vida, nas suas várias dimensões;
- Promover estratégias de reforço da autoestima, da valorização pessoal e social, assegurando as condições
de estabilidade necessárias para o reforço das suas capacidades e autonomia;
- Promover o desenvolvimento de atividades socialmente úteis, eventualmente facilitadoras do acesso à
formação profissional e ao emprego;
- Promover a interação com a família, significativos e com a comunidade, no sentido de otimizar os níveis de
atividade e de participação social;
- Promovendo a participação em atividades e contextos sociais, contribuindo para uma sociedade inclusiva.
Caracterização dos CAO da APPACDM do Porto
O serviço CAO na APPACDM do Porto estrutura-se tendo em conta os objetivos acabados de referir.
Este serviço encontra se lotado com os 165 clientes previstos nos Acordos de Cooperação com o Centro
Distrital da Segurança Social do Porto.
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As pessoas apoiadas distribuem-se por quatro Centros de Atividades Ocupacionais situados em diferentes
zonas da cidade da seguinte forma:
- CAO Antas (AN), freguesia de Campanhã;
- CAO de Monte Alegre (MA), freguesia de Paranhos;
- CAO Maria Isabel de Brito e Cunha (IBC), Aldoar – União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde;
- CAO Rui Abrunhosa (RA), Aldoar – União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
Serviço CAO

Pessoas Apoiadas

Idades

Média de

Total

Idades
Mulheres

Homens

<

25

35

45

55

>

24

-

-

-

-

65

34

44

54

64

AN

10

10

1

10

4

3

2

0

36,90

20

IBC

21

12

3

8

16

5

1

0

37,69

33

MA

11

14

0

1

12

12

0

0

44,04

25

RA

38

49

12

29

24

14

7

1

36,85

87

70

94

16

48

56

34

10

1

39

165

Em termos da estrutura funcional genérica dos centros, as pessoas apoiadas distribuem-se pelas diferentes
salas de atividades, em função de um horário individual, construído de acordo com as suas escolhas, as suas
necessidades, os seus potenciais, sempre na ótica da promoção de uma maior autonomia e de uma melhor
qualidade de vida.
Além das atividades socialmente úteis realizadas, tanto no centro (trabalhos de montagem, lavandaria, apoio
a serviços da instituição), como na comunidade e das atividades estritamente ocupacionais (oficina de bem
estar, cuidados pessoais e imagem, oficina de papel, modelagem e pintura, oficina artística e criativa, oficina
dos aromas e jardinagem, oficina de montagens, oficina têxtil e de costura, oficina audiovisual), o serviço CAO
oferece atividades lúdico-terapêuticas variadas indo das atividades na água (hidromassagem, hidroterapia,
hidroginástica, natação), às atividades com animais (hipoterapia, equitação terapêutica, terapia assistida por
cães), passando pela expressão dramática, educação física, futebol, padel, golfe, psicomotricidade,
reabilitação psicomotora, terapia ocupacional, fisioterapia, entre outras, e ainda atividades de
desenvolvimento pessoal e social, nomeadamente, atividades da vida diária, atividades instrumentais da vida
diária, atividades para a inclusão, grupos de desenvolvimento pessoal e social.
O serviço CAO conta com voluntariado tanto individual, como associativo, como é o caso do GAS Porto e da
CASO possuindo uma equipa de voluntariado residente, que em articulação com a direção técnica faz a gestão
dos recursos existentes em função das necessidades dos diferentes centros.
Os objetivos para esta resposta foram maioritariamente cumpridos, podendo ser consultados em pormenor
no Plano Anual de Atividades – Avaliação Final, disponível para consulta na sede da APPACDM do Porto.
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A resposta social de Intervenção Precoce na Infância destina-se a apoiar crianças dos 0 aos 6 anos com
alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam o desenvolvimento individual, social, e a
participação nas atividades adequadas à sua idade, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento.
As ações desenvolvidas nesta resposta social têm como objetivos:
a) Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o desenvolvimento das suas capacidades, através
da Intervenção Precoce na Infância;
b) Promover a deteção e sinalização de crianças com risco de alterações ou alterações nas funções e
estruturas do corpo ou risco grave de atraso de desenvolvimento;
c) Adequar o previsto na alínea anterior, em função das necessidades do contexto familiar de cada
criança, com vista a prevenir ou reduzir os riscos de atraso de desenvolvimento;
d) Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos dos sistemas da segurança social, da saúde e da
educação;
e) Envolver a comunidade no processo de Intervenção.
A equipa técnica da APPACDM do Porto continuou a integrar as Equipas Locais de Intervenção (ELI) 1 e 2 do
Porto Ocidental do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) em articulação direta com os
técnicos da Saúde e da Educação com acordos estabelecidos para dar atendimento a 106 crianças. Como nos
anos anteriores também em 2019 se deu atendimento a mais crianças além dos acordos, dando respostas às
necessidades efetivas na área do Porto Ocidental.
A APPACDM do Porto concorreu mais uma vez ao alargamento do acordo de cooperação para a Equipa Local
de Intervenção 1, no âmbito do PROCOOP, de 47 para 93 crianças, não tendo obtido resposta até à data.

OE 1 – 1., 2., 3., 4.
Os Lares Residenciais prestam serviços e desenvolvem atividades visando especialmente:
a)
b)
c)
d)

Disponibilizar apoio residencial permanente ou temporário a jovens e adultos com deficiência;
Garantir condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades dos clientes;
Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos clientes;
Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da integração social dos clientes.

Mantiveram-se em funcionamento os Lares Residenciais:
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Antas – 12 clientes
Cerco – 12 clientes
Pousada dos Rouxinóis – 12 clientes
Lugares de Acolhimento Temporário – 3
Dr. Rui Abrunhosa – 14 clientes

Este ano foi negativamente marcado pelo falecimento de dois clientes, um no Cerco e outro na Pousada dos
Rouxinóis.
Foram cumpridas a maioria das metas para esta resposta social tanto ao nível de atividades propostas como
dos Planos de Intervenção Individual.
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.
O ano ficou também marcado pela saída de alguns colaboradores para a reforma e pelo numero elevado de
baixas que ocorreram ao longo do ano, o que dificultou por vezes a organização dos serviços.
Manteve-se a participação dos clientes dos Lares Residenciais em atividades no Clube da APPACDM de Vila
Nova de Gaia ao fim de semana.
Durante o ano 2019 fez-se uma reestruturação do funcionamento dos Lares Residenciais, com vista à redução
de pessoal. Assim, entregou-se o serviço de refeições à Gertal, que passou a fornecer as refeições nos 4 lares
todos os dias do ano. Reduziu-se o número de Ajudantes de Ação Direta de 43 para 35 e o número de técnicos
de 5 para 4.
Os objetivos para esta resposta foram maioritariamente cumpridos, podendo ser consultados em pormenor
no Plano Anual de Atividades – Avaliação Final, disponível para consulta na sede da APPACDM do Porto.

OE 1 – 1., 2., 3., 4.
OE 3 – 1.
O Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e
Incapacidade (CAARPD) é um serviço especializado, que assegura o atendimento, acompanhamento e o
processo de reabilitação social a pessoas com atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual ou
incapacidade, situações de risco e disponibiliza serviços de capacitação e suporte às suas famílias ou
cuidadores informais. Funciona na modalidade b) da Portaria nº 60/2015 de 2 de março. Tem como objetivos:
a) Informar, orientar e encaminhar para os serviços e equipamentos socias adequados a cada situação;
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b) Promover programas de reabilitação inclusivos com vista ao desenvolvimento de competências
pessoais e sociais;
c) Assegurar o acompanhamento do percurso de reabilitação social com vista à autonomia e capacidade
de representação;
d) Capacitar e apoiar as famílias/representantes legais, bem como os cuidadores informais.
Durante o ano de 2019 o CAARPD funcionou com as atividades que estavam previstas de Musicoterapia,
Hipoterapia, Desenvolvimento Sensorial e Aquisição de Competências Pessoais e Sociais e ainda com o apoio
de Psicologia. Respondendo à necessidade sentida, desde setembro que também está a funcionar um apoio
de Hidroterapia no Tanque Terapêutico.
Manteve-se o atendimento/apoio às famílias e significativos no que diz respeito a orientação, aconselhamento
e informação.
Ao longo do ano foram apoiadas 11 pessoas com idades compreendidas entre os 4 anos e os 41 anos, sendo
que 2 destes clientes usufruem de 2 das atividades e 1 usufrui de 3.
Foi aprovado o alargamento desta resposta social para 50 clientes, no âmbito do PROCOOP, mas aguarda-se
ainda a assinatura do acordo de cooperação.
Os objetivos para esta resposta foram maioritariamente cumpridos, podendo ser consultados em pormenor
no Plano Anual de Atividades – Avaliação Final, disponível para consulta na sede da APPACDM do Porto.

Centro Socioeducativo (SE)
A única aluna apoiada nesta resposta completou 18 anos, não tendo sido renovado o protocolo com o
Ministério da Educação, por imposição deste, embora houvesse pedidos para integração. Com alguma pena
nossa, por se entender que há alunos para os quais este serviço é uma alternativa importante e esta ter sido
a resposta criada desde a origem desta instituição, o centro socioeducativo da APPACDM do Porto, não abriu
para o ano letivo 2019-2020.
Lista de Candidatos às Respostas Sociais
A nossa lista de espera para as respostas CAO e LR em 31-12-2019 era a seguinte:
CAO
Lar Residencial
CAO e Lar Residencial

2018
59 pessoas
67 pessoas
131 pessoas

2019
92 pessoas
69 pessoas
143 pessoas

Comité para a Inclusão
Foi criado um grupo de trabalho – Comité para a Inclusão, com colaboradores de todas as respostas sociais,
com o objetivo de promover a inclusão social e a participação das pessoas apoiadas em todas as respostas da
instituição. Esta equipa estará particularmente atenta às oportunidades da comunidade, às possíveis parcerias
APPACDM do Porto – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Sede Social: Travessa da Costibela, 85 4100-186 Porto
NIF 504646842

Página 13 de 40

RELATÓRIO E CONTAS
2019
e na sensibilização de todos (colaboradores, famílias e comunidade) para a inclusão social e participação das
pessoas com deficiência intelectual.
V.

Centro de Apoio à Vida Independente

OE 1 -1., 4.
OE 3 – 2., 3.
O Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) da APPACDM do Porto constituiu-se mediante candidatura
submetida e aprovada no âmbito do Portugal 2020, na área de atuação do Fundo Social Europeu (FSE) e do
seu Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE).
Através da disponibilização de assistência pessoal às pessoas com deficiência ou incapacidade, no contexto de
entidade legalmente responsável pela execução dos projetos-piloto de Assistência Pessoal, o CAVI participa
na implementação do paradigma de apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade denominado Vida
Independente.
A Vida Independente constituiu-se numa nova forma de apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade,
que procura resolver as desvantagens que decorrem da sua interação com as barreiras ambientais e
comportamentais que impedem a participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com
as outras pessoas.
A concretização desta nova política para a inclusão das pessoas com deficiência e/ou incapacidade, pressupõe
uma combinação de vários fatores ambientais e individuais, tais como: acessibilidade física e comunicacional,
mobilidade, acesso a produtos de apoio e meios de subsistência que garantam uma vida digna.
Baseia-se nos conceitos de liberdade, autonomia, autodeterminação e quer possibilitar que a pessoa com
deficiência e/ou incapacidade possa assumir o controlo da sua própria vida, com a oportunidade de fazer
escolhas e decisões reais sobre onde viver, com quem viver e como viver.
Para a concretização da Vida Independente existe uma condição específica e essencial: a disponibilização da
figura do Assistente Pessoal.
A Equipa Técnica do CAVI é constituída por 3 elementos, sendo um deles o Diretor Técnico.
Para o final do ano acentuou-se um aumento da procura por parte de pessoas com deficiência intelectual ou
perturbação do espectro do autismo e seus significativos. De referir que esta procura foi feita, em regra, por
famílias bem informadas relativamente aos princípios da Vida Independente. Isto parece ser demonstrativo
de que o conhecimento do projeto ao longo do tempo se foi disseminando.
Ficamos muito próximo dos 30 destinatários em apoio, número que se concretizou no início do ano 2020. No
âmbito da atribuição de assistência pessoal ainda há registar o facto de termos lista de espera garante da
sustentabilidade do cumprimento dos objetivos estabelecidos.
Com os 30 destinatários em apoio iniciar-se-á uma nova fase do projeto com avaliação da sua qualidade de
vida (inicial) para no final ser novamente avaliada. Também serão organizadas as previstas reuniões interpares
de destinatários.
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O CAVI tem monitorização externa realizada pelo Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras, da
Universidade do Porto. Para este trabalho foi integrada uma estagiária de mestrado para fazer a avaliação
inicial.
Parcerias
CVI – Centro de Vida Independente
Instituto de Sociologia, Faculdade de Letras, Universidade do Porto
Os objetivos para esta resposta foram maioritariamente cumpridos, podendo ser consultados em pormenor
no Plano Anual de Atividades – Avaliação Final, disponível para consulta na sede da APPACDM do Porto.

VI.

Centro de Reabilitação e Bem-Estar

OE 2 – 3.
OE 3 – 2., 3., 4.

Durante o ano 2019 todo o espaço do CRBE foi utilizado pelos clientes de CAO, LR, CAARPD e IP, tendo sido
também disponibilizado para clientes externos.
Manteve-se a prestação de serviços à Câmara Municipal do Porto, para hidroterapia e musicoterapia e, a partir
de setembro, Expressões Lúdicas Adaptadas, para algumas escolas de 1º ciclo da cidade do Porto.
A candidatura ao POISE, no âmbito do Portugal Inovação Social para a Capacitação para o Investimento Social,
no sentido de melhorar e alargar o serviço prestado pelo CRBE foi aprovada e o projeto iniciou em novembro
de 2019.
Pretende-se capacitar a equipa envolvida nos domínios:
Sistematização do Modelo de Criação de Valor;
Definição de uma estratégia de crescimento;
Plano de Marketing e comunicação;
Definição de um sistema de avaliação de impacto social.
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VII.

CRIDEM 2020

OE 1 – 2.,3.
OE 2 – 3.
OE 3 – 2., 3., 4.
Na festa de 50 anos da APPACDM do Porto, foi lançado o 16º Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica
de Pessoas com Deficiência Intelectual, CRIDEM 2020, promovido em parceria com a Fundação Manuel
António da Mota e com a Fundação Montepio. A dinamização do concurso ficará, mais uma vez, a cargo da
empresa Letras Encantadas.
O CRIDEM é um concurso nacional de expressão plástica de pessoas com deficiência intelectual, de tema livre,
aberto exclusivamente a pessoas que estejam a ser apoiadas ou frequentem qualquer instituição vocacionada
para o efeito.
O financiamento do CRIDEM 2020 ficará a cargo da Fundação Manuel António da Mota e da Fundação
Montepio, com base num orçamento a aprovar pelas duas instituições, com a colaboração da APPACDM do
Porto.
O CRIDEM visa:
1 - Dar visibilidade e promover o reconhecimento público na produção artística de pessoas com deficiência
intelectual que recebem apoio ou frequentam instituições vocacionadas para o atendimento destas pessoas;
2 - Sensibilizar a sociedade para a importância da arte como forma de expressão da individualidade de cada
um e como veículo promotor da plena integração social dos cidadãos com deficiência;
3 - Valorizar as pessoas com deficiência intelectual e promover a sua autoestima;
4 - Divulgar e promover a disseminação de boas práticas das instituições;
5 - Valorizar os professores e monitores que acompanham as atividades de expressão plástica no contexto das
instituições;
6 – Aprofundar as relações entre as entidades do sector da economia social no domínio da expressão artística
na área da deficiência.
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VIII.

O CANTINHO – LOJA SOCIAL DA APPACDM DO PORTO

OE 1 – 2., 3.
OE 2 – 3.
OE 3 – 2., 3., 4.
O Cantinho – Loja Social da APPACDM do Porto, foi um projeto que nasceu n o âmbito do Orçamento
colaborativo da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, com os seguintes objetivos:
 Impacto: acessibilidade
Garantir a acessibilidade das atividades
Construir um plano de melhoria de acessibilidade na comunidade
 Impacto: ambiente
Promover a economia circular na comunidade envolvente
Incentivar a reciclagem e as boas práticas ambientais
 Impacto: social
Combater a discriminação das pessoas com deficiência
Envolver as pessoas com deficiência de forma ativa na sociedade
Promover um espaço de reflexão, discussão e partilha entre as várias associações da comunidade
 Impacto: artístico
Sensibilizar a comunidade para a arte e criatividade
O projeto nasceu em setembro de 2019 e foi apresentado na festa dos 50 anos da APPACDM do Porto.
Pretendia-se que se desenvolvesse uma loja online, mas alguns constrangimentos atrasaram o processo. A
primeira venda foi feita na comunidade na Associação Largo Três de Fevereiro (ALTF), em Aldoar.
O projeto correspondeu a quase todas as expetativas iniciais da candidatura. Foram estabelecidas parcerias
importantes para o projeto; foram recebidas doações de roupa; foram produzidos trabalhos em materiais
reciclados; foram realizados workshops de sensibilização ambiental e de sensibilização ao combate à
discriminação das pessoas com deficiência.
Os pressupostos que foram estabelecidos para os produtos da loja foram:
•
a utilidade do produto - para que o cliente compre porque necessita e não por caridade social;
•
a participação das pessoas com deficiência na elaboração dos produtos;
•
o ambiente – produtos feitos de forma sustentável ou como alternativas mais ecológicas;

APPACDM do Porto – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Sede Social: Travessa da Costibela, 85 4100-186 Porto
NIF 504646842

Página 17 de 40

RELATÓRIO E CONTAS
2019
A implementação do projeto e o plano de negócio contou com o apoio da associação Testcapacity, constituída
por alunos do Departamento de Projetos Externos da Universidade Católica do Porto.

IX.

Parcerias e Apoios
OE 3 – 2., 3.

Mantiveram-se os protocolos e parcerias com as seguintes entidades:
União de Freguesias Aldoar, Foz e Nevogilde – apoio em alguns projetos, nomeadamente no Surf Adaptado;
O Cantinho – Loja social da APPACDM do Porto e organizadora do Grupo de Trabalho (d)Eficiências;
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP – apoio em projetos; organismo intermédio projeto piloto MAVI;
Fundação Montepio – parceiro CRIDEM;
Fundação Manuel António da Mota – parceiro CRIDEM;
CEFPI – Centro de Emprego e Formação Profissional Integrada – parceira em algumas atividades e no apoio
conjunto a pessoas com deficiência e incapacidade de ambas as instituições; parceiro no Grupo de Trabalho
(d)Eficiências;
Universidade Católica Portuguesa – parceiro em algumas atividades, nomeadamente no voluntariado (CASO
– Católica Solidária); parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências;
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional – apoio em estágios e formação;
MADI – cedência de equipamentos; parceiro no Grupo de Trabalho (d)Eficiências;
Associação das Ludotecas – organização de atividades/projetos conjuntos;
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira - organização de atividades conjuntas; parceiro no Grupo de
Trabalho (d)Eficiências;
PSP – Escola Segura; Polícia de proximidade;
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto – estágios curriculares; apoio de clientes em
atividades para a inclusão;
ISSSP - Instituto Superior de Serviço Social do Porto – estágios curriculares;
ISCAP – formação e estágios curriculares;
EPTPP – Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto – estágios curriculares;
Entrajuda – ações de formação e doação de mobiliário, equipamentos, etc.
Associação do Monte Pedral – cedência de espaços para almoço e atividades dos clientes do CAO Monte
Alegre;
CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes – participação em atividades conjuntas;
FMDUP – Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto – protocolo assinado para atendimento
a clientes e colaboradores a preços acessíveis;
AFID – ações de benchmarking;
APPC – ações de benchmarking;
ASSOL - ações de benchmarking;
Banco Alimentar – apoio alimentar;
GAS Porto – voluntariado;
ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual – atividades desportivas para pessoas
apoiadas nos LR;
APPACDM V. Nova de Gaia – Unidade da Rasa – atividades desportivas e culturais para pessoas apoiadas nos
LR ao fim de semana;
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LIPOR – apoio na Horta do Britinho; apoio com ajudas técnicas através da entrega de tampinhas;
Centro de Saúde de Aldoar – Unidade de Cuidados na Comunidade Cuidar – apoio nos cuidados a alguns
clientes, formação;
Espaço T – organização de atividades conjuntas;

X.

CARTA DE ÉTICA
OE 1 – 5.

Após muitas sessões de trabalho de alguns colaboradores, por vezes com a participação de voluntários e
familiares, ficou elaborada a Carta de Ética, que foi divulgada por todos os serviços e se encontra afixada em
todos os centros.
A Carta de Ética também se encontra disponível para consulta no sitio institucional.
A Direção deixa aqui o seu agradecimento à colaboradora Sónia Catarino, que com muito empenho e
eficiência, agarrou este desafio que lhe foi lançado para liderar este processo.
O grupo de trabalho continuou estando em elaboração o Manual de Ética que conterá os princípios definidos
na Carta de Ética, alguns exemplos e algumas FAQ.

XI.

Representação Institucional

A APPACDM do Porto manteve-se filiada nas seguintes entidades:





CNIS – Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade;
HUMANITAS – Federação Nacional para a Deficiência Mental;
UDIPSS – União Distrital das Instituições de Solidariedade Social do Porto;
ANDDI – Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual.

A Presidente da Direção integrou a Lista para os Órgãos Sociais da UDIPSS, passando a ser Secretária da
Direção.
A Presidente da Direção integrou a Lista para os Órgãos Sociais da HUMANITAS, eleitos a 26 de outubro de
2019, passando a ser Vice-Presidente da Direção.
Rede Social do Porto – A APPACDM do Porto faz parte desta rede e é membro do Conselho Local de Ação
Social do Porto (CLASP), tendo ao longo do ano participado nas Sessões Plenárias. Fez também parte do grupo
de trabalho que desenhou o Plano de Desenvolvimento Social do Porto, nomeadamente no Domínio
Estratégico de Intervenção: Pessoas com deficiência/incapacidade.
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A APPACDM do Porto faz parte do Grupo de Trabalho (d)Eficiências desde o início de 2018, dinamizado pela
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde e onde estiveram integradas também outras
instituições e individualidades da freguesia, ligadas à deficiência.
Este grupo de trabalho que tem como objetivo tornar o território um espaço de referência para a Qualidade
de Vida das pessoas com deficiência.
Alguns colaboradores e clientes da instituição integraram este grupo de trabalho, nomeadamente o Comité
das Acessibilidades, criado em 2019 com o intuito de fazer o levantamento das acessibilidades ou falta destas
no território. Este comité elaborou um relatório do trabalho desenvolvido que foi entregue na Câmara
Municipal do Porto.

XII.

Associados

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

XIII.

31-12-2017
465
191
274
262

31-12-2018
467
194
273
306

31-12-2019
473
200
273
135

Donativos e Mecenato

Donativos

2017

2018

2019

Numerário

71.738,63 €

87.477,17 €

27.144,88 €

Em espécie

10.526,88 €

12.152,16 €

9.919,85 €

Total

82.265,51 €

99.629,33 €

37.064,73 €

Continuamos a receber o apoio do nosso padrinho André Villas Boas, que muito generosamente abraça a
nossa instituição.
Recebeu-se 17.692,99 € provenientes dos 0,5% da consignação de IRS;
Recebeu-se o apoio da União de Freguesias de 1.800€ para a atividade de Surf Adaptado;
Doações em espécie mais relevantes:
Banco Alimentar – 9.706,75 €
Higitotal – 42,80 €
Groupe GM – 170,30 €
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XIV.

Situação Económica e Financeira

Em 2019 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 2019 terminou com os seguintes resultados:

XV.

Gastos

2.888.642,95 €

Rendimentos

2.880.960,21 €

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos

61.231,13 €

Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)

(6.528,26 €)

Resultados antes de impostos

(7.682,74 €)

Resultados Líquido do Período

(7.682,74 €)

Investimento Financeiro

Por restrições financeiras o valor total do investimento realizado em 2019 foi apenas de 9.134,80. Acresce
que parte significativa deste valor foi canalizado para projetos específicos que garantiram a sua cobertura
financeira, a saber
Investimento Total
do qual destinado ao CAVI
do qual destinado ao Cantinho da
Comunidade
do qual destinado ao projeto "Bola
para a frente"
do qual destinado ao CRBE
do qual destinado a outras valências

9.134,80 €
3.030,72 €
1.285,88 €
393,25 €
2.547,95 €
1.877,00 €

Em 2019 recebemos o valor de 4.000,00 relativos à venda do lugar de garagem sito na Rua de Francos cujo
valor líquido, na conta Edifícios e Outras Construções, era de 2.020,12€.

XVI.

Situação Contributiva

A APPACDM do Porto encerrou o exercício de 2019 sem dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.
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XVII.

Proposta da Direção à Assembleia Geral

1. Que seja aprovado o Relatório e Contas de Gerência de 2019
2. Que o Resultado Líquido do Exercício, no valor de (7.682,74€), seja transferido para Resultados
Transitados.

Porto, 3 de março de 2020
A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Tânia Cristina Mota Custódio
Maria Manuela Vaz Freire Carvalho dos Santos
José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Pedro Olazabal Avides Moreira
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RUBRICAS
Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Subtotal
Ativo 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
Total do Ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais

Uni da de Monetá ri a : Euros

Notas
5
5
5
6
17.1
17.2
9
17.3
17.10
17.2
17.4
17.5
17.6
17.7

17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8

Resultado Líquido do período
Total do fundo do capital

17.8
17.8

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

11
11
8
17.11

Subtotal
Passivo 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
Subtotal
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Datas

31-12-2019

31-12-2018

359 187,17

419 831,88

11 313,76

7 284,59

370 500,93

427 116,47

8 874,75

7 710,82

-

-

118,00

60 817,99

227 088,91
236 081,66
606 582,59

111 103,91
179 632,72
606 749,19

498 263,97

498 263,97

(296 720,91)

(174 377,39)

950,89

8 292,35

(7 682,74)
194 811,21

(122 343,52)
209 835,41

-

-

17.9

32 378,33

31 714,63

17.10
17.2
8
17.5
17.11
17.12

57 779,41

50 802,35

318 813,93
2 799,71

312 107,87
2 288,93

411 771,38
411 771,38
606 582,59

396 913,78
396 913,78
606 749,19
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RENDIMENTOS E GASTOS
Venda s e s ervi ços pres ta dos
Subsídi os , doa ções e l ega dos à expl oração
Vari a çã o nos i nventá ri os da produçã o
Tra bal hos pa ra a própri a enti da de
Custo da s merca dori a s vendi da s e das ma téri a s cons umi das
Forneci mentos e s ervi ços externos
Ga s tos com o pes s oa l
Impa ri da de de dívi da s a receber (perdas /reversões )
Provi s ões (a umentos /reduções )
Provi s ões es pecífi ca s (a umentos /reduções )
Aumentos/reduções de justo val or
Outros rendi mentos e ganhos
Outros ga s tos e perda s

Unidade M o netária: Euro s

Notas

534.234,51
2.235.648,59

483.115,20
2.061.709,69

9
17.13
15

(30.791,92)
(524.774,26)
(2.225.294,17)

(50.209,59)
(517.933,53)
(2.146.936,83)

17.14
17.15

110.880,91
(38.672,53)

157.872,78
(39.286,70)

61.231,13

(51.668,98)

(67.759,39)

(69.877,78)

(6.528,26)

(121.546,76)

196,20
(1.350,68)

573,78
(1.370,54)

(7.682,74)

(122.343,52)

5

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

17.16
17.16
Resultados antes de impostos

Impos to sobre o rendi mento do período

2018

10
12

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

PERÍODOS
2019

14
Resultado líquido do período

(7.682,74)

(122.343,52)
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RENDIMENTOS E GASTOS

2019

PERÍODOS

2018

Vendas e serviços prestados
Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto

534 234,51
-2 684 181,64
-2 149 947,13

483 115,20
-2 642 788,75
-2 159 673,55

Outros rendimentos
Gastos de distribuição
Gastos administrativos
Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

2 346 529,50
0,00
-164 438,10
0,00
-38 672,53

2 219 582,47
0,00
-142 168,98
0,00
-39 286,70

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-6 528,26

-121 546,76

Gastos de financiamento (líquidos)

-1 154,48

-796,76

Resultados antes de impostos

-7 682,74

-122 343,52

0,00

0,00

-7 682,74

-122 343,52

Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (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
Fluxos de caixa das actividade de investimento (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
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (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

Uni da de Monetá ri a : Euros

2019

PERÍODOS

2018

533 070,58

485 019,02

(554 902,48)
(2 198 989,77)

(553 759,97)
(2 143 305,25)

(2 220 821,67)

(2 212 046,20)

46 629,37
(2 174 192,30)

133 031,21
(2 079 014,99)

(9 134,80)

(15 873,45)

4 000,00

1 000,00

(5 134,80)

(14 873,45)

2 296 466,58

2 000 891,70

(1 154,48)

(796,76)

2 295 312,10

2 000 094,94

115 985,00

(93 793,50)

111 103,91
227 088,91

204 897,41
111 103,91
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018
Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018

Fundos

1

RESULTADO EXTENSIVO

Reservas

498 263,97

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
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
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Excedentes
Técnicos

-

Resultados
Transitados

Reservas
legais

Total dos
Excedentes
Outras
Resultado
Fundos
de
variações
líquido do Patrimoniais
revalorizaçã nos fundos
período
o
patrimoniais

(173 676,16)

-

-

15 617,95

(701,23)
(701,23)

-

-

701,23
701,23

339 504,53

-

3

(122 343,52) (122 343,52)

4=2+3

(122 343,52)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

(7 325,60)

(7 325,60)
5

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018

-

(701,23)

6=1+2+3+5

498 263,97

-

-

-

-

(174 377,39)

-

-

(7 325,60)

-

-

8 292,35

(122 343,52)

(7 325,60)
209 835,41

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2019
Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019

Fundos

6

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
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
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

498 263,97

-

Excedentes
Técnicos

Reservas

Resultados
Transitados

Reservas
legais

Total dos
Excedentes
Outras
Resultado
Fundos
de
variações
líquido do Patrimoniais
revalorizaçã nos fundos
período
o
patrimoniais

-

-

(174 377,39)

-

-

-

-

(122 343,52)
(122 343,52)

-

-

-

8

(122 343,52)

122 343,52
122 343,52
(7 682,74)

9=7+8

(7 341,46)
10
6+7+8+10

209 835,41

(7 682,74)
(7 682,74)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2019

8 292,35

498 263,97

-

-

-

-

(296 720,91)

-

-

(7 341,46)

-

-

950,89

(7 341,46)
(7 682,74)

(7 341,46)
194 811,21
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Anexo às Demonstrações Financeiras de 31-12-2019
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 2018 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 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
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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 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:
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Descrição

Vida útil estimada (anos)

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

50

Equipamento básico

6

Equipamento de transporte

5

Equipamento biológico
Equipamento administrativo

3-6

Outros Ativos fixos tangíveis

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, patrocinadores, doadores, associados e membros
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores,
doadores, associados e 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 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” inclui 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
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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 2019 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e
outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:
31 de Dezembro de 2018
Saldo em
01-Jan-2018

Ativos Fixos Tangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Regulari
zações

Revalor

Saldo em
31-Dez-2018

Custo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções

518 361,57

7 013,93

Equipamento básico

169 818,00

2 257,79

Equipamento de transporte

548 402,03

500,00

Equipamento biológico

(10 250,30)

-

Equipamento administrativo

247 229,03

Outros Ativos fixos tangíveis

75 116,15

1 316,10

1 558 926,78

15 873,45

Edifícios e outras construções

194 355,05

30 114,08

Equipamento básico

133 288,81

10 277,81

Equipamento de transporte

455 644,52

19 537,50

Total

4 785,63

(10 250,30)

-

-

525 375,50

-

-

172 075,79

-

-

538 651,73

-

-

-

-

252 014,66

-

-

76 432,25

-

1 564 549,93

-

224 469,13

-

143 566,62

-

464 931,72

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais

Equipamento biológico

(10 250,30)

-

-

0,00

Equipamento administrativo

237 582,25

2 995,93

-

240 578,18

Outros Ativos fixos tangíveis

64 219,94

6 952,46

-

71 172,40

1 085 090,57

69 877,78

Total

(10 250,30)

Activo Fixo Tangível - Valor Líquido473 836,21
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31 de Dezembro de 2019
Saldo em
01-Jan-2019

Ativos Fixos Tangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Regulari
zações

Revalor

Saldo em
31-Dez-2019

Custo
Terrenos e recursos naturais

-

-

Edifícios e outras construções

525 375,50

2 547,95

Equipamento básico

172 075,79

953,25

Equipamento de transporte

538 651,73

Equipamento biológico

-

-

(3 740,98)

-

-

-

524 182,47

-

173 029,04

-

538 651,73

-

Equipamento administrativo

252 014,66

Outros Ativos fixos tangíveis

76 432,25

199,00

1 564 549,93

9 134,80

Total

-

-

5 434,60

(3 740,98)

257 449,26

-

76 631,25

-

-

1 569 943,75

-

-

Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais

-

-

-

Edifícios e outras construções

224 469,13

30 463,75

-

253 212,02

Equipamento básico

143 566,62

10 320,89

-

153 887,51

Equipamento de transporte

464 931,72

18 820,00

-

483 751,72

Equipamento biológico

(1 720,86)

-

-

Equipamento administrativo

240 578,18

Outros Ativos fixos tangíveis
Total

4 025,98

71 172,40

4 128,77

1 144 718,05

67 759,39

(1 720,86)

Activo Fixo Tangível - Valor Líquido419 831,88

244 604,16

-

75 301,17

-

1 210 756,58

359 187,17

Os valores relacionados na coluna “abates” referem-se à venda da garagem sita na Rua de Francos
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.
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9. Inventários
Em 1 de Janeiro e 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:
Inv e ntá rio
em
0 1- Ja n-2 0 18

D es c riç ã o
M ercado rias

-

M atérias-primas, subsidiárias e de co nsumo

-

C o m pra s

R ec la s sif .e
re gula riz.

50.209,59

Inv e ntá rio
em
3 1- D e z- 2 0 18

-

-

-

-

C o m pra s

R e cla s sif ic
Inv e nt ário
.e
em
re gula riz.
3 1- D e z- 20 19

30.791,92

-

-

-

-

P ro duto s A cabado s e intermédio s

-

-

-

-

-

-

-

P ro duto s e trabalho s em curso

-

-

-

-

-

-

-

T o tal

-

5 0 .2 0 9 ,5 9

-

-

Custo das mercado rias vendidas e das matérias co nsumidas

3 0 .7 91,9 2

-

50.209,59

Variaçõ es nos inventário s da pro dução

-

30.791,92

-

-

10. Rédito
Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição

2019

Vendas
Prestação de Serviços
Quotas e Joias
Mensalidades clientes
Outras Prestações de Serviços
Total

2018
-

-

534 234,51
2 025,00
486 615,54
45 593,97
534 234,51

483 115,20
4 655,00
431 110,90
47 349,30
483 115,20

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Provisões
Nos períodos de 2019 e 2018 não ocorreram variações relativas a provisões.
Passivos contingentes
Não existentes.
Ativos contingentes
Não existentes.
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12. Subsídios do Setor Público
A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Setor
Público”:
Descrição
Subsídios Setor Público
ISS, IP - CENTRO DISTRITAL PORTO
MIN. EDU. - DREN
OUTROS (Consignação IRS)
AUTARQUIAS
POISE – Modelo de Apoio à Vida
Independente
POISE – Programa de Capacitação para
o Investimento Social
IPDJ - Instituto Português do Desporto
Total

2019
2 229 594,79
1 995 007,41
18 755,34
17 692,99
15 892,54

2018
2 061 709,69
1 955 556,36
27 034,72
16 420,62
1 880,00

182 246,51

60 817,99

5 553,80
500,00
2 235 648,59

2 061 709,69

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, 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 2019 e 2018, foram os constantes do seguinte
quadro:

Descrição
Órgãos Sociais
Direção
Conselho Fiscal
Assembleia Geral
Colaboradores
* dos quais 21 CAVI

2019

2018

5
3
3
168*

5
3
3
143
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Os gastos que a Entidade incorreu com os colaboradores foram os seguintes:
Descrição
Remunerações aos Órgãos Sociais
Remunerações ao Pessoal
Benefícios Pós-Emprego
Indemnizações
Encargos sobre as Remunerações
Seguros de Acidentes no Trabalho e
Doenças Profissionais
Gastos de Ação Social
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2019

2018

1 806 464,71

374 942,52
39 465,54
4 421,40
2 225 294,17

1 737 209,77
369 130,54
31 610,02
8 986,50
2 146 936,83

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 2019 e em 2018 a entidade não procedeu à Certificação Legal de Contas dado não se encontrar abrangida
pelos critérios constantes do artº 262 do Código das Sociedades Comerciais.

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 2019, o saldo da conta “Investimentos Financeiros” tinha a seguinte composição
Descrição
Outros Investimentos Financeiros
Fundo Compensação do Trabalho
Total

2019

2018

11 313,76

7 284,59

11 313,76

7 284,59

Este valor representa o valor das dotações totais para o Fundo de Compensação do Trabalho e que teve uma
dotação líquida em 2019 de 4.029,17 €.
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17.2.

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Nos períodos de 2019 e 2018, o saldo da conta “Fundadores / patrocinadores / doadores / associados /
membros” é nulo.
17.3.
Clientes e Utentes
Em 31 de Dezembro 2019 e 2018, o saldo da conta “Clientes e Utentes” tinha a seguinte composição
Descrição
Clientes e Utentes c/c
Clientes
Utentes
Clientes e Utentes cobrança duvidosa
Clientes
Utentes
Total

2019
8 874,75
8 874,75
8 874,75

2018
7 710,82
7 710,82
7 710,82

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram registadas “Perdas por Imparidade”.

17.4.

Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:
Descrição
Adiantamentos ao pessoal
Adiantamentos
a
Fornecedores
de
Investimentos
Devedores por acréscimos de rendimentos
Outros Devedores
Total

2019

2018
-

-

-

-

118,00

60 817,99
60 817,99

118,00

17.5. Diferimentos
A rubrica “Diferimentos” tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição
Descrição
Gastos a reconhecer
Obras e reparações

2019

2018

Total

-

-

Total

31 364,75
31 364,75

43 986,03
43 986,03

Total

287 449,18
287 449,18

268 121,84
268 121,84

Rendimentos a reconhecer
Receitas com proveito diferido
Gastos Diferidos
Despesas com custo diferido
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As Despesas com Custo Diferido, referem-se às remunerações a liquidar ao pessoal em 2020 relativas aos
direitos a Férias e Subsídio de Férias adquiridos em 2019.
17.6. Outros Ativos Financeiros
A Entidade não detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, outros ativos financeiros.

17.7. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes
saldos:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros
Total

2019
4 686,33
202 309,12
20 093,46
227 088,91

2018
14 289,54
26 727,42
70 086,95
111 103,91

17.8. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Saldo em
01-Jan-2019
498 263,97
(174 377,39)

Descrição
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos
patrimoniais
Resultados líquidos do período

Aumentos

(122 343,52)
-

Saldo em
31-Dez-2019
498 263,97
(296 720,91)
-

(7 341,46)

950,89

122 343,52
(7 341,46)

(7 682,74)
194 811,21

Diminuições
-

8 292,35
Total

(122 343,52)
209 835,41

(7 682,74)
(7 682,74)

17.9.
Fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o saldo da conta “Fornecedores” tinha a seguinte composição:
Descrição
Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Fornecedores faturas em
conferência

receção

2019
32 378,33
-

2018
31 714,63
-

-

-

32 378,33

31 714,63

e

Total
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17.10. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Descrição
Ativo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas
(IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Outros Impostos e Taxas
Total
Passivo
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas
(IRC)
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares
(IRS)
Segurança Social
Outros Impostos e Taxas
Total

2019

2018
-

-

-

-

-

-

9 445,25

9 243,50

47 294,36
1 039,80
57 779,41

41 250,02
308,83
50 802,35

17.11. Outras Contas a Pagar
A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição

Pessoal
Remunerações a pagar
Cauções
Outras operações
Fornecedores de Investimentos
Credores por acréscimos de
gastos
Outros credores
Total

2019
Não
Corrente
-

2018

Corrente
-

Não
Corrente
-

-

Corrente
-

2 799,71
2 799,71

-

2 288,93
2 288,93

17.12. Outros Passivos Financeiros
A Entidade não detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, outros passivos financeiros.

17.13. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, foi a seguinte:
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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

2019
151 667,98
83 313,88
42 042,12
6 366,05
5 603,41
130 372,21
11 516,47
11 130,00
11 342,81
12 023,96
32 530,74
8 237,54
18 627,09
524 774,26

2018
89 170,53
111 992,39
71,76
42 139,17
7 406,61
5 030,92
140 465,21
21 659,41
11 757,58
10 818,54
13 146,77
34 626,08
11 371,56
18 277,00
517 933,53

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

2019
10 262,65
37 064,73
3 000,00
23 599,14
19 962,74
3 783,43
13 208,22
110 880,91

2018
11 319,98
99 629,33
4 500,00
12 731,58
1 595,51
19 351,15
4 981,62
3 763,61
157 872,78

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

2019
338,83
2 748,00
2 623,17
23 787,94
9 174,59
38 672,53
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12,09
1 398,00
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8 817,82
39 286,70
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17.16. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2019 e 2018 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

2019

2018

(1 350,68)
-

(1 370,54)
-

(1 350,68)

(1 370,54)

196,2

573,78
573,78
(796,76)

196,20
(1 154,48)

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 2019.
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 2019 foram aprovadas pela Direção
em 03 de março de 2020.
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS, n.º 59907
Dra. Ana Maria Ferreira Correia de Azevedo
A DIREÇÃO
Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães – Presidente
Tânia Cristina Mota Custódio - Vice-Presidente
Maria Manuela Vaz Freire Carvalho dos Santos - Secretária
José Manuel Marques Ferreira dos Santos – Tesoureiro
Pedro Olazabal Avides Moreira – Vogal

APPACDM do Porto – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Sede Social: Travessa da Costibela, 85 4100-186 Porto
NIF 504646842

Página 40 de 40

