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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 

 

Ao apresentar o relatório anual de contas da nossa Instituição (Centro Social e Paroquial de Revelhe), 

sinto-me interpelado a ressalvar, no contexto do mesmo, duas perspectivas. Em primeiro lugar, não 

posso deixar de frisar que este resulta de um esforço acrescido que concorre para uma gestão 

equilibrada dos fundos que nos fazem chegar para que possamos levar a cabo a missão que a Igreja, 

através do nosso espaço social, procura desenvolver. Neste sentido, porque justa e mais que merecida, 

uma palavra de profunda gratidão a tantos rostos, conhecidos ou anónimos, que compreendem que a 

partilha e a caridade são o grande fermento impulsionador para que a ninguém falte o necessário para 

ser feliz.  

Uma segunda ideia atravessa, necessariamente, a profunda transparência à qual não podemos nem 

devemos fugir. Este relatório espelha isso mesmo. O cuidado assume-se como redobrado quando 

gerimos coisas comuns, não pessoais, portanto. O resultado visível deste relatório de contas deve 

interpelar cada um a ler nas entrelinhas, pois em cada dia vai havendo, da parte de todos, um esforço 

significativo, a todos os níveis, para que a Instituição, humana e materialmente, se renove com recursos 

e características sempre adaptadas à novidade de cada tempo.  

Por tudo isto, e pelo muito que ainda havia para dizer, um sincero obrigado a todos aqueles que nos dão 

a alegria de se sentirem co-responsáveis por esta grande família que é o Lar da Criança de Revelhe. 

Bem-haja!  

Pe. Vítor Emanuel Pereira Sá 
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1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

1. 1. ORGANIZAÇÃO FORMAL 

O Centro Social e Paroquial de Revelhe é uma pessoa jurídica (canónica) de natureza 

pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos consentâneos com a índole 

de instituto da Igreja Católica, autoridade eclesiástica, inscrito no competente registo das 

IPSS, em 26 de junho de 1995 sob o nº32/96, no livro 5, a folhas 104 v, regendo-se pelas 

disposições do estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde que no respeito pelas 

disposições da Concordata de 2004. 

 

O órgão de gestão é composto por uma direção e um conselho fiscal. A direção é um órgão 

colegial, de governo, execução e administração, constituída por cinco membros, presidente, 

vice-presidente, dois secretários e um tesoureiro. O conselho fiscal é composto por três 

membros do conselho económico da paróquia que acompanha e fiscaliza a actividade da 

direcção. 

 Localização 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E FREGUESIA (PARÓQUIA) 

 

Figura 1. Mapa do distrito de Braga. 

 

O concelho de Fafe localiza-se no distrito de Braga, Baixo Minho, e é delimitado a norte 

pelos concelhos de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, a leste, pelos concelhos de 

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, a sul pelo concelho de Felgueiras e a ocidente pelo 

de Guimarães e estende-se por uma área de 223 Km2. O concelho é composto por trinta e 

seis freguesias com uma área média por freguesia de 6,1 Km2, num total de 218,9 Km2. O 

Centro Social o Paroquial de Revelhe localiza-se na freguesia de Revelhe, neste concelho 

(Fafe).  
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2. INFORMAÇÃO RELEVANTE 

2.1.  QUEM SOMOS 

O Centro Social e Paroquial de Revelhe possui duas respostas sociais, um Lar de Infância 

e Juventude com capacidade para acolher treze crianças e jovens dos zero aos vinte e 

um anos e um Centro de Acolhimento Temporário com capacidade para acolher vinte 

crianças. 

         

2.1.1. CRIANÇAS E JOVENS RESIDENTES NO FINAL DO PERÍODO 

No final do período em análise residiam no centro social 21 crianças e jovens de 

ambos os sexos. A mais nova, três anos e a mais velha vinte e um anos. 

Frequentaram o agrupamento de escolas do concelho de Fafe, estão inseridos 

nas associações desportivos locais e nos diversos grupos da paróquia, 

nomeadamente, escuteiros e catequese. 

 

2.1.2. RECURSOS HUMANOS 

Relativamente aos recursos humanos existem no Centro Social três equipas de 

trabalho: técnica, educativa e de apoio e logística. A equipa técnica é constituída 

por três elementos todos licenciados sendo que o entre eles há um assistente 

social e um psicólogo. A sua área de intervenção consiste no acompanhamento 

e ligação com as instituições externas e coadjuvar na gestão interna da 

instituição. A equipa educativa integra oito elementos de áreas distintas que 

acompanha os jovens na vertente educativa e pessoal. A equipa de apoio e 

logística constituída por seis elementos de serviços gerais tem por missão 

acompanhar e assegurar o funcionamento da instituição. 

 

Existe ainda um grupo de voluntários, que ajuda nas diversas tarefas, 

nomeadamente, um elemento administrativo e de contabilidade. 

A contabilidade está adjudicada a um gabinete externo em regime prestação de 

serviços. 
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2.1.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O edifício onde funciona é propriedade da paróquia e está cedido ao Centro 

Social, divide-se em duas alas, a dos rapazes e a das raparigas, possui nas suas 

instalações um refeitório, uma lavandaria, uma sala de estar em cada uma das 

alas, uma sala de estudo comum e um total de onze quartos. 

 

2.2. ACORDOS E PARCERIAS  

A direcção do centro social manteve ao longo do período o acordo de cooperação com o 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e simultaneamente trabalhou 

com os parceiros locais, pessoas amigas e benfeitores. 

 

Quadro 1. Acordos e parcerias.  

Designação da Entidade Tipo de Produtos 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social Acordo de cooperação 

Padarias Silva Fornecimento diário do pão gratuito e doces em datas especiais 

Lyons de Fafe Ajuda financeira e em géneros. 

Pingo Doce Donativos em géneros alimentares 

Instituto Estudos Superiores de Fafe Protocolo de intercâmbio institucional. 

Modelo Continente, S.A. Donativos em géneros. 

Intermarché supermercados Oferta de fraldas e artigos de bebé. 

Padarias Doce Retiro Oferta de doces ao fim de semana (sobremesa Meninos). 

Fonte: Consulta documental aos arquivos da instituição. 
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3. ACONTECIMENTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DO PERÍODO 

Na história das instituições, há momentos que deixam marcas, pelo simbolismo que 

representam e pelos laços de amizade que se vão desenvolvendo.   

 

 PASSEIO ANUAL - Foi em pleno registo de alegria que decorreu mais um passeio anual da 

comunidade do Lar da Criança de Revelhe, no dia 12 de fevereiro. Este ano o destino levou-

os para terras de Trás-os-Montes, começando a manhã com a visita ao centro histórico da 

cidade de Chaves e a passagem pedonal do rio Tâmega.  

 

 

Figura N.1 – Imagens da visita ao Museu Militar - Regimento de Infantaria N.13 de Vila Real 

 

Depois do almoço em modo merendeiro, o passeio prosseguiu com a visita à cidade de Vila 

Real e o seu museu militar, terminando o dia com a passagem no famoso túnel do Marão.  

 

 FESTIVIDADES DE S. JOÃO – Uma das formas de fortalecer os laços entre a instituição e todos 

aqueles amigos que, de um modo anónimo e gratuito, contribuem das mais variadas formas 

para construir um futuro diferente para as crianças e jovens que aí habitam, será sem 

dúvida, proporcionar-lhes alguns momentos de convívio fraterno entre todos.  

 

Depois das palavras de profunda gratidão que o Pe. José Miguel – presidente da direcção -, 

dirigiu aos presentes, o convívio prosseguiu com a típica sardinha e os petiscos minhotos, 
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não faltando a música popular, os enfeites próprios, a fogueira sanjoanina, bem como a 

surpresa que as crianças preparam - uma marcha popular.  

 

   

         Figura N.2 – Imagens das festas Sanjoaninas no Centro Social e Paroquial de Revelhe. 

 

Por fim, e como já é tradição neste dia, o balão de S. João levou até ao infinito uma 

mensagem de esperança e alegria para todas as crianças do mundo, sobretudo as crianças 

que sofrem, partilhando assim com elas a solidariedade daqueles que habitam neste sítio, 

onde moram as cores do arco-íris. 

 

 FEIRINHA DAS ASSOCIAÇÕES – Inserida na dinâmica da feirinha das associações do Município de 

Fafe, o centro social esteve representado, com o seu livro e as suas t-shirt.  

 

 

Figura N.3 – Imagens da exposição na feirinha das associações. 

 

Se a feirinha não foi muito profícua no negócio - por causa do mau tempo -, foi benéfica 

para a dinamização e conhecimento do muito que se vai fazendo, em beneficio desta 

comunidade de juvenil. 
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 ACOLHIMENTO DO NOVO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO – A chegada de um novo elemento para a 

comunidade é sempre um momento de festa para todos. No dia 23 de Setembro foi dia da 

entrada de um novo elemento - o novo Presidente da Direcção do Centro Social -, estando 

presentes, a comunidade paroquial, o clero do arciprestado, os sacerdotes naturais da paróquia, 

os familiares e amigos e toda a comunidade do centro social que não quis deixar de marcar a 

sua presença. Neste ambiente de festa, no dia de acolhimento ao Senhor Pe. Vítor Sá a 

comunidade saudou-o calorosamente, e deixou-lhe expressos os desejos de felicidades.  

 

                 

                   Figura N.4 – Imagens da festa do acolhimento ao novo Presidente da Direcção do Centro Social. 

 

As suas primeiras palavras dirigidas aos presentes foram de amizade e de esperança, para o 

novo cargo que iria iniciar a partir de então. 

 

 INICIO DAS OBRAS DO NOVO EDIFÍCIO – a construção de um novo edifício, onde as crianças e os jovens 

pudessem desfrutar de espaços maiores e mais condignos, era um sonho antigo. 

                      

               Figura N.5 – Imagens do início das obras do novo edifício - Centro Social e paroquial de Revelhe. 

 

Após um longo período de trabalhos, envolvendo engenheiros, direcção, segurança social, 

protecção civil, município e outros, um novo projecto nascia para a nova casa, tendo sido 
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apresentado às entidades competentes e aprovado por todas para alegria da comunidade 

residente. Ultrapassadas as dificuldades e os trabalhos de preparação e planeamento era 

chegado o momento de passar á fase seguinte, o início da construção, do grosso da obra. 

Certamente será um projecto desafiador, mas a direcção não desviará o rumo traçado e a nova 

casa será concluída conforme planeado, com todo o carinho, empenhamento e dedicação. 

 

 PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO “IMPORTÂNCIA ECONÓMICA E SOCIAL DAS IPSS EM PORTUGAL” – O Centro Social 

recebeu e aceitou o convite da Universidade Católica do Porto, para participar no Estudo – 

Importância Económica e Social das IPSS em Portugal -, recomendado pela Confederação 

Nacional das Instituições Sociais (CNIS) e delegou os trabalhos na vice-presidente da direcção. 

Para este estudo foram convidadas não só as IPSS (Associações de Solidariedade Social, 

Fundações de Solidariedade Social, Centros Sociais Paroquiais, Irmandades da Misericórdia, 

Institutos de Organizações Religiosas), mas também as Associações Mutualistas e as instituições 

equiparadas a IPSS (Cooperativas de Responsabilidade Social e Casas do Povo), num universo de 

565 sediadas no continente e ilhas. O Centro Social foi a única instituição do concelho a 

participar no estudo, cujos resultados foram publicados em livro no final do ano pela CNIS, aos 

quais será feita uma breve abordagem aos dados mais importantes, no ponto 4. deste relatório.  

 

(…) A equipa de coordenação também agradece muito o bom acolhimento que deram a este 

estudo e a disponibilidade para colaborar no seu desenvolvimento futuro, as pessoas que, nas 

condições de dirigentes, de IPSS, ou noutros estatutos, se prontificaram para criar condições e 

colaborar na recolha de dados necessários para este trabalho (…) 
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4. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS  

4.1.CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL NO SECTOR DA ECONOMIA SOCIAL EM PORTUGAL 

(…)“Há uma “cultura muito nossa” em que cada português se sente “guarda do seu irmão “e em que 
muitos, no exercício da cidadania ou por caridade ou solidariedade, não rejeitam “fazer o que está ao 
seu alcance na construção colectiva” para um melhor devir de cada um e de todos. E quando se diz 
“cultura muito nossa” é porque, entre nós, a acção social directa desenvolvida pelas pessoas de cada 
localidade e da generalidade das localidades, que se organizam, se potencializam e se movimentam 
em favor das “suas” pessoas com deficiência, das “suas” crianças, dos “seus” jovens e dos “seus” 
idosos — e muito especialmente em favor dos que mais precisam — é muito anterior ao despertar do 
Estado para as suas responsabilidades sociais. Há capilaridade, caridade, cidadania, cooperação, 
gratuitidade, opção referencial pelos mais carenciados, proximidade, solidariedade, subsidiariedade e 
voluntariado. É uma cultura que se encontrava já no séc. XIII. Nessa altura, foram constituídas 
associações mutualistas que ainda hoje inspiram as associações de socorros mútuos “fúnebres 
familiares”. Foram mais tarde criadas as Irmandades da Misericórdia para assegurar a assistência aos 
pobres indigentes, muitas das quais ainda se mantêm em actividade. Já no século XX, instituições 
(normalmente ligadas à Igreja Católica) iniciaram o atendimento das crianças em creches e jardins-de-
infância, bem como em actividades de tempos livres, serviço pioneiro e, até há pouco, assegurado 
praticamente em exclusivo por essas instituições, assim também com as instituições de apoio a 
idosos e a cidadãos com deficiência.”(…) 

Padre LINO MAIA - Preâmbulo do Estudo para a CNIS “A importância Económica e Social das IPSS em Portugal” . 

 

Para o enquadramento do estudo económico e financeiro do Centro Social e para dados 

comparativos, apresentam-se alguns indicadores do resultado do trabalho desenvolvido pelo Centro 

Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa a convite da Confederação Nacional de 

Instituições de Economia Social, para o estudo da “importância Económica e Social das IPSS em 

Portugal”, e para o qual o Centro Social e Paroquial de Revelhe deu o seu contributo no estudo. A 

elaboração do estudo foi da responsabilidade da ATES – Área Transversal de Economia Social, 

unidade da Universidade Católica do Porto, de natureza multidisciplinar, vocacionada para trabalhos 

na área da Economia Social que funciona na dependência da Presidência do Centro Regional do 

Porto. Os resultados deste estudo foram compilados em livro, publicado, em Dezembro de 2018, dos 

quais serão apresentados alguns indicadores, mais relevantes. 

 

O estudo recolheu e tratou contas de demonstração de resultados e balanços relativos ao ano 

económico de 2016, para um conjunto de 565 IPSS do Continente e Regiões Autónomas, 

correspondendo a 10% do número total de IPSS activas, no qual o Centro Social foi a única 

instituição.  
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TABELA N.º 1 Estrutura dos Rendimentos e dos Gastos das IPSS da Central de Balanços criada neste estudo (Ano 2016) 

 

1 N.º DE IPSS   553 

2  

V e n d a s e p r e s t a ç õ e s d e s e r v i ç o s 

Total  41,73% 
3   Vendas  2,48% 
4    Total 39,25% 
5    Mensalidades, inscrições, comparticipações e quotas dos utilizadores 31,70% 
6 

RE
ND

I

M
EN

T
OS

)   Quotizações e joias dos associados 0,98% 
   

Serviços secundários, promoções para a captação de recursos, 
 

     

    e descontos e abatimentos  

8  Variação nos inventários de produção -0,03% 
9 

 
Trabalhos para a própria entidade 0,24% 

10 
 

Total 
 

48,86% 
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S u b s í d i o s d o E s t a d o e d e o u t r a s e n t i d a d e s p ú b l i c a s 

Total 46,12% 
 

12 
 

Segurança Social 38,76% 
   

13 
   

Outras entidades da Administração Central e Institutos Públicos 6,59% 
   

14    Autarquias 0,78% 

15   Subsídios de entidades privadas 0,27% 
16   Doações e heranças 2,45% 

17 
  

Legados 
 

0,01% 
   

18 

ES
TR

UT
UR

A Reversões de imparidades de dívidas, de depreciações e amortizações e de provisões 0,16% 

19 Ganhos por aumentos de justo valor 0,02% 
 

20  Juros e rendimentos similares obtidos 0,25% 
21  

O u t r o s r e n d i m e n t o s 

Total  8,77% 

22 
 

Imputação de subsídios e doações para investimento 0,76% 
  

23   Donativos  0,85% 
24   Consignações e restituições de impostos 0,28% 
25   Outros rendimentos (rendimentos da propriedade, etc.) 6,88% 
26  Custos das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas 9,80% 
27  Fornecimentos e serviços externos 20,93% 

28  Gastos com o pessoal 58,33% 

30 
 

Perdas por imparidades 0,39% 
 

31  Perdas por reduções de justo valor 0,32% 
32  Aumento das provisões 0,31% 
33  Juros e rendimentos similares suportados 0,57% 
35  Outros gastos  3,80% 
  …    

        Fonte: Estudo “Importância Económica e Social das IPSS em Portugal” – EDIÇÃO DEZEMBRO 2018 

 

Da leitura ao quadro anterior, duas observações a reter: 

 Os subsídios à exploração de entidades públicas correspondem a 46,12% do total dos rendimentos 

destas instituições, sendo 38,75% provenientes da Segurança Social. 

 

 Os gastos com pessoal são a principal componente dos gastos representando 58,41%, do universo 

dos gastos destas instituições. 
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     TABELA N. 2 Percentagem dos gastos com pessoal no total dos gastos da Central de Balanços criada neste estudo 

  Nº DE INSTITUIÇÕES MÉDIA DO AGREGADO MEDIANA 

 Açores 23 62,02% 73,03% 
 Aveiro 36 62,25% 65,05% 
 Beja 10 65,06% 64,65% 
 Braga 46 61,31% 64,08% 
 Bragança 10 58,99% 58,04% 
 C. Branco 16 61,69% 59,78% 
 

Coimbra 29 52,50% 60,26%  
 Évora 16 43,17% 67,19% 
 Faro 18 62,67% 60,60% 
 

Guarda 33 57,45% 55,63%  
 Leiria 23 62,47% 63,71% 

DI
ST

RI
TO

S 

Lisboa 102 54,60% 56,99% 

Madeira 6 57,51% 51,72%  
 Portalegre 13 58,36% 55,31% 
 Porto 63 60,85% 64,25% 
 Santarém 28 62,81% 61,28% 
 Setúbal 24 59,01% 58,02% 
 V. Castelo 15 62,85% 64,90% 
 Vila Real 15 59,35% 62,46% 
 Viseu 27 60,39% 58,12% 
 Associações de Solidariedade Social 336 61,78% 60,91% 

JU
RÍ

DI
CA

S 

Associações Mutualistas 8 25,04% 32,23% 

Casas do Povo 10 51,72% 61,21%  
 Centros Sociais Paroquiais 99 63,28% 64,25% 

 

Cooperativas de Responsabilidade 
Social 14 63,72% 65,36% 

Fundações de Solidariedade Social 25 53,67% 59,65%  
 Institutos de Organizações Religiosas 22 64,96% 67,97% 
 Misericórdias 39 55,32% 58,19% 

TOTAL  553 58,33% 61,14% 

        Fonte: Estudo “Importância Económica e Social das IPSS em Portugal” – EDIÇÃO DEZEMBRO 2018 

 

Da leitura ao quadro anterior, duas observações a reter: 

 As instituições de Beja apresentam a maior percentagem de gastos com o pessoal no universo 

das instituições. 

 As Associações Mutualistas apresentam a menor percentagem de gastos com o pessoal do 

universo das instituições. 
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 Um dos objectivos deste estudo foi perceber qual o peso das receitas das instituições captadas do 

exterior do concelho e que contribuem, deste modo, para o desenvolvimento da economia local. 

 

“Nesta parte do estudo calculou-se um indicador que mede por 45, que factor é multiplicado 

cada euro que uma IPSS capta do exterior para dentro do seu concelho, por exemplo, através de 

financiamentos oriundos da Segurança Social, de donativos de pessoas, ou entidades exteriores 

ao concelho, utilizando esses rendimentos para pagar remunerações aos seus trabalhadores e 

para comprar bens e serviços a entidades locais. Esses recursos que são assim injectados no 

circuito económico local ficam aí a circular durante várias iterações de modo que, no final, geram 

um acréscimo de rendimento que é superior ao valor inicial das entradas de rendimento que o 

geraram. Isto corresponde a uma aproximação ao cálculo do “multiplicador local” proposto pela 

New Economics Foundation (Sacks, 2002). Que seja do conhecimento da equipa que fez este 

estudo, até agora só existia um trabalho de aplicação a Portugal deste indicador, mais 

precisamente para o caso da Santa Casa da Misericórdia de S. Bento de Arnóia – Celorico de 

Basto (Garrido, 2013).  

 

O cálculo deste indicador foi feito com base na informação contabilística relativa ao exercício de 

2016. Para isso, foi necessário um trabalho muito intensivo por parte das pessoas responsáveis 

pela elaboração das contas das IPSS que colaboraram nesta componente do estudo no sentido de 

separar, para cada rubrica dos gastos, o que corresponde a pagamentos a pessoas e entidades do 

concelho e a pagamentos a pessoas e entidades de fora do concelho. Feita esta separação, o 

valor do indicador foi calculado do seguinte modo: 

 

■■  1 / total dos gastos correspondentes a pagamentos a pessoas e entidades de fora do 

concelho em percentagem do valor total dos gastos, menos as amortizações.  

 

A não inclusão das amortizações justifica-se pelo facto de não corresponderem a fluxos de 

pagamentos feitos durante o ano relativos ao ciclo de exploração da instituição, mas sim a valor 

que a instituição retém para o seu autofinanciamento.” 

Fonte: Estudo “Importância Económica e Social das IPSS em Portugal” – EDIÇÃO DEZEMBRO 2018 
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  TABELA N.4 Valores do Multiplicador de Rendimento local de IPSS apurados neste estudo 
 

 DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CONCELHO DISTRITO MULTIPLICADOR 

 CENSO – Centro Social, Cultural e Recreativo de Messegães, Valadares e Sá Monção V. Castelo 1,973 

 Centro Paroquial de Reboreda V. N. Cerveira V. Castelo 1,671 

 Patronato de N. S. Bonança Caminha V. Castelo 4,751 

 AAPEL – Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana P. Lima V. Castelo 2,775 

 AASVP - Associação de Assistência de S. Vicente de Paulo Braga Braga 8,844 

 Lar D. Pedro V Braga Braga 4,611 

 Centro Social Paroquial de Revelhe Fafe Braga 7,689 
 Santa Casa da Misericórdia de S. Bento de Arnóia Celorico de Basto Braga 2,320 

 ADCL – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais Guimarães Braga 5,270 

 Infantário da Escola Preparatória de V. N. Famalicão V. N. Famalicão Braga 3,164 

 Centro Social da Paróquia de São Lázaro Braga Braga 5,340 

 Instituto de S. José V. Conde Porto 2,200 

 APPACDM do Porto Porto Porto 1,463 

 ALADI – Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Mental Matosinhos Porto 6,129 

 Casa do Caminho Matosinhos Porto 4,117 

 Associação dos Albergues Nocturnos do Porto Porto Porto 1,838 

 AMUT – Associação Mutualista de Gondomar Gondomar Porto 4,592 

 Associação Social, Cultural, Recreativa e Bem-Fazer Vai Avante Gondomar Porto 4,315 

 Fundação Couto V. N. Gaia Porto 4,188 

 CECAJUVI – Centro de Apoio à Juventude e Idosos Baião Porto 2,129 

 Liga Portuguesa de Profilaxia Social Porto Porto 3,807 

 Centro Social e Paroquial de Cabril Montalegre V. Real 4,011 

 Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro Mogadouro Bragança 3,345 

 Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho O. Azeméis Aveiro 3,956 

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros Sever do Vouga Aveiro 2,421  

Fundação da Casa do Pessoal da Segurança Social e Saúde de Aveiro Aveiro Aveiro 3,985  

Centro Social da Bela Vista Aveiro Aveiro 3,985  

CASDSC – Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina Vagos Aveiro 2,753  

Santa Casa da Misericórdia de Tondela Tondela Viseu 3,417  

Fundação Elísio Ferreira Afonso Sátão Viseu 2,794  

ADM Estrela Guarda Guarda 5,487  

NDS – Núcleo Desportivo e Social Guarda Guarda 6,783  

Santa Casa da Misericórdia de Peniche Peniche Leiria 3,418  

CASBI – Centro de Convívio e Apoio Social Bidoeirense Leiria Leiria 10,483  

CERCI de Peniche Peniche Leiria 3,527  

Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo S. Magos Santarém 3,570  

Cáritas Paroquial de Coruche Coruche Santarém 6,310  

Centro Educativo e de Solidariedade Social EZN Fonte Boa Santarém Santarém 7,828  

Centro Social e Cultural de Santo Aleixo Covilhã C. Branco 7,711  

Fundação Instituto Social Cristão Pina Ferraz Penamacor C. Branco 1,735  

Casa do Povo de Alagoa Portalegre Portalegre 3,472  
AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde Amadora Lisboa 5,642  

Fundação Irene Rolo Tavira Faro 2,277  

Associação Social e Cultural de Almancil Almancil Faro 3,484  

     

MÉDIA   4,218  

     

MEDIANA   3,882  
     

MÍNIMO   1,463  

    Fonte: Estudo “Importância Económica e Social das IPSS em Portugal” – EDIÇÃO DEZEMBRO 2018 

 

Da leitura ao quadro anterior duas informações a reter: 

 Para o conjunto das IPSS que constam desta tabela, cada euro que captam para dentro da economia 

dos seus concelhos, em média é multiplicado por um pouco mais de 4 (4,218) devido ao facto desse 
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valor ficar a circular dentro da economia do concelho ao ser utilizado para pagar remunerações a 

trabalhadores da IPSS que vivem no concelho e para comprar bens e serviços a empresas do 

concelho.  

 

 Na situação específica do Centro Social, por cada euro que capta do exterior é multiplicado por cerca 

de 7,689, este valor fica a circular na economia do concelho de Fafe, através de salários aos 

colaboradores e fornecedores. Pela leitura deste indicador, podemos constatar que os colaboradores 

e fornecedores do Centro Social são maioritariamente do concelho de Fafe e o Centro Social está a 

contribuir para o desenvolvimento da economia local. 

 

4.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA DO CENTRO SOCIAL NO PERÍODO EM ANÁLISE 

As rubricas económicas de Proveitos e Ganhos e de Gastos e Perdas são por excelência as 

rubricas de gestão e nessa base de pensamento, espelham o trabalho e o esforço económico 

que o órgão de gestão vai desenvolvendo ao longo dos períodos económicos para satisfazer as 

necessidades dos utentes a quem serve, com os recursos de que dispõe. Neste sentido, 

apresentam-se os valores registados no período, com uma breve análise às variações mais 

significativas e uma breve explicação no âmbito dos movimentos dessas variações. 

 

a) Análise aos Proveitos e Ganhos 

Para avaliação do impacto dos financiamentos no desenvolvimento da actividade do centro social, 

apresenta-se a distribuição das fontes de financiamento obtidas no período, em quadro e em 

gráfico, respectivamente. Os juros bancários não se consideram parte do estudo, uma vez que são 

objecto de capitalização. 

 

              Quadro N. 2 Fontes de Financiamento (1) 

Rubricas de Ganhos (Fontes de Financiamento) Ano 2018 Peso % Ano 2017 Peso % 

Acordos de Cooperação Segurança Social 292.467,48 82,94% 298.210,44 85,10% 

Plano SERE + 34.087,56 9,67% 33.352,80 9,52% 

Outros subsídios 17.413,10 4,94% 16.547,12 4,72% 

Donativos  8.574,36 2,43% 1.665,43 0,48% 

Outros Rendimentos 100,00 0,03% 650,00 0,19% 

Total 352.642,50 100,00% 350.425,79 100,00% 

Fonte: Demonstrações Financeiras ano económico 2018. 
(1)

 Não inclui juros bancários. 
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Da leitura a este quadro constata-se um peso significativo do financiamento do Ministério do 

Emprego da Solidariedade e Segurança Social e de outros subsídios estatais, comparativamente com 

as restantes rubricas de Ganhos. Pese embora, haja outras rubricas a emergir e que merecem 

também alguma atenção, nomeadamente, a participação de mecenas por via de donativos, os 

subsídios estatais têm um peso grande nas fontes de financiamento do Centro Social, como de resto 

se depara nas instituições congéneres em Portugal, objecto do estudo apresentado no início deste 

capítulo – ponto 4.1. 

 

Apresenta-se de seguida um gráfico dos valores relativos por rubrica económica. 

82,94%

9,67%

4,94%

2,43%

0,03%
Acordos de Cooperação Segurança
Social

Plano Sere +

Outros subsidios

Donativos

Outros Rendimentos

 

    Gráfico N. 1 – Distribuição percentual das fontes de financiamento. 

 
Da leitura aos valores do gráfico podemos facilmente concluir o grande peso do financiamento 

público relativamente ao peso reflectido noutras rubricas. Estes dados são objecto de análise 

constante do órgão de gestão, não esquecendo que o sector da economia social em Portugal é 

altamente suportado por subsídios estatais.  

 

b)  Análise aos Gastos e Perdas 

O estudo destas rubricas espelha a estratégia de acção desenvolvida pelo órgão de gestão na 

vertente económica, e o modo rigoroso como aplica os recursos colocados à sua disposição.  
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  Quadro N. 3 Distribuição de Gastos e Perdas por rubricas económicas 

     Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2018. 

 

Gastos e Perdas 
  

Ano 2018 

Peso %  

Ano 2017 

Peso % Rubrica de 
Movimento 

Total da 
Rubrica 

Rubrica de 
Movimento 

Total da 
Rubrica 

Custos Mercadorias Vendidas Matérias 
Consumidas 

  16.169,64 4,72%  14.786,88 4,47 % 

    CMVMC 16.169,64     14.786,88   

FSE (Plano SERE +)   3.700,00 1,08%     

   Supervisora e outros gastos 3.700,00 3.700,00      

Serviços Especializados   34.906,12 10,20%   63.847,86 19,29 % 

   Trabalhos especializados 1.869,60 

  

  3.066,14   
  
  
  
  

 

   Honorários     220,00  

   Conservação e Reparação 11.093,69   11.515,58  

   Farmácia 4.104,09   4.475,47  

  Outros 17.838,74   44.570,67  

Materiais   5.808,90 1,70%   5.280,59 1,60 % 

   Material de escritório 2.931,93 

  

  2.129,87   
  
  

 

   Mecânica de automóveis 2.876,97   2.150,71  

   Outros     1.000,01  

Energia e Fluídos   13.132,64 3,84%   12.504,87 3,78 % 

   Electricidade 5.225,02 

  

  4.675,71   
  
  
  

 

   Combustíveis 7.141,34   6.846,13  

   Água  766,28   952,28  

   Outros     30,75   

Deslocações Estadas e 
Transportes 

  
27.144,60 

7,93% 
  14.352,72 

4,34 % 

   Deslocações e Estadas (Utentes) 26.858,91 

  

  13.170,57   
  
  

 

   Seguros 285,69   1.182,15  

   Outros       

Serviços Diversos   9.330,00 2,73%   7.629,49 2,30 % 

   Comunicação 2.134,24 

  

  2.434,77   
  
  
  

 

   Gás 4.498,00   3.270,40  

   Limpeza higiene e conforto 2.477,76   1.575,40  

   Outros serviços 220,00   328,92  

Gastos com o Pessoal   229.676,91 67,09%   173.034,72 52,27 % 

   Remunerações certas 152.716,49 

  

  100.626,39 

 

 

   Remunerações adicionais 18.248,49   20.159,73  

   Encargos sobre remunerações 56.512,02   49.456,15  
Seguros acidentes trabalho doenças 
profissionais 1.752,31   1.897,25  

   Outros gastos com o pessoal 447,60   895,20  

Outros gastos e perdas  2.454,99 0,72%   39.596,68 11,96 % 

   Outros 2.454,99    39.596,68   

Total Gastos  342.323,80 100,00%  331.033,81 100,00 % 
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Numa leitura global ao quadro anterior, constata-se: 

  Um aumento de gastos e perdas comparativamente com o período homólogo (ano anterior), 

justificado, essencialmente, pelo aumento das rubricas gastos com o Pessoal e Deslocações, Estadas 

e Transportes. 

  Um peso significativo da rubrica Gastos com Pessoal comparativamente com outras rubricas de 

gastos. 

 

Breve análise às rubricas mais significativas do período e às rubricas que apresentam oscilações, 

relativamente ao período anterior: 

 

 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 

O valor desta rubrica coincide com o valor das compras, todos os produtos adquiridos são consumidos 

no período, não há stock de produtos. O valor da rubrica sofreu um ligeiro aumento que se justifica 

pelos eventos desenvolvidos ao longo do período e consequentemente um ligeiro aumento do valor das 

compras de produtos alimentares. 

 

 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 

Nesta rubrica estão reflectidos os gastos com pequenas reparações efectuadas em bens imóveis. 

Constatámos que embora não tenha havido aumento no âmbito desta rubrica, esta continua a 

apresentar um valor significativo. Estes gastos devem-se ao facto do imobiliário estar a ficar obsoleto e a 

necessitar de alguns restauros urgentes, como foi o caso de substituição de portas nos quartos da ala 

dos rapazes e ao restauro de algumas portas de acesso a outras divisões, como a lavandaria e sala de 

arrumos.  

 

 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

O valor desta rubrica sofreu uma diminuição significativa, comparativamente com o período anterior. 

Este facto deveu-se, essencialmente, a uma reorganização interna das actividades, nomeadamente, no 

controle mais cuidado dos custos associados às dinâmicas e eventos dos utentes. 

 

 FARMÁCIA 

Da análise aos valores desta rubrica verifica-se uma diminuição ténue, relativamente ao período 

anterior. Este facto deveu-se essencialmente, à substituição de medicamentos de alguns jovens 
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residentes, medicamente assistidos, mas também a outros factores relacionados com uma 

reorganização interna, cuja aquisição de alguns artigos higiene passasse a ser efectuada em lojas de 

superfícies comerciais. 

 

 MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS 

Constata-se um aumento nos valores desta rubrica comparativamente ao período homólogo. Este 

aumento justifica-se, em grande parte, pelas avarias constantes dos veículos, requerendo pequenas 

reparações efectuadas na frota automóvel, que se encontra num estado muito degrado pelo uso, 

originando o recurso às oficinas automóveis e mecânica. 

 

 ELECTRICIDADE 

Apesar da substituição de todas as lâmpadas tradicionais, por lâmpadas economizadoras de energia – no 

período anterior -, e das medidas de gestão, no cuidado em apagar das luzes quando não há pessoas nos 

espaços, verifica-se um aumento acentuado nos valores desta rubrica. Este aumento deve-se ao início 

das obras de construção do novo edifício, cujo consumo de energia usado nos equipamentos elevatórios 

e outros são por conta do dono da obra. O aumento de gastos no âmbito desta rubrica continuará a 

reflectir-se em períodos económicos futuros, no decurso da obra. 

 

 COMBUSTÍVEIS 

Da análise a esta rubrica verifica-se um aumento nos valores do período. Este facto deveu-se, 

essencialmente ao facto da necessidade de viagens mais longas para os utentes que estudam cursos 

profissionais, fora do concelho de Fafe. Apesar do esforço na tentativa de se arranjar transportes 

alternativos, tal não foi possível pela inexistência de transportes públicos para essas localidades a horas 

compatíveis com os horários escolares. No futuro serão tomadas providências para colmatar o aumento 

destes gastos. 

 

 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 

Os valores desta rubrica reflectem a despesa directa com os utentes, na utilização do transporte publico 

para as suas deslocações às famílias do fim-de-semana, mas também outras despesas diversas, 

nomeadamente, actividades desportivas e outras actividades lúdicas, semanadas, vestuário e calçado, 

cartas de condução, idas ao cinema e outras despesas diversas. Os valores sofreram um acréscimo 

grande no período, motivado pelo facto das crianças e jovens residentes, passarem a usufruir cada vez 
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em maior número, algumas destas recompensas. Ressalvar que todos os gastos com os utentes são 

assumidos na sua totalidade pela instituição. 

 

 GASTOS COM O PESSOAL 

Da análise aos dados constata-se um aumento acentuado nos valores destas rubricas, comparativamente 

com o período homólogo, devendo-se essencialmente a dois factores. Um dos factores deste aumento 

deveu-se à reorganização do quadro da pessoal com a necessidade de se recrutar um elemento para 

integrar a equipa educativa, repondo os rácios estipulados pela Segurança Social, o outro deveu-se à 

admissão de um elemento em estágio profissional com todos os encargos e procedimentos inerentes. Os 

dois factores, conjugados com o facto de haver dois funcionários em baixa médica de longa duração - 

originando gastos acrescidos com outros profissionais para o desempenho atempado de todas as tarefas 

-, originaram este acrescido de gastos no período.  

 

Apresentam-se de seguida os valores reflectidos em gráfico  

 

Gráfico N.2 – Distribuição percentual dos gastos por rubricas económicas. 

 

Em síntese, podemos concluir que os gastos com o pessoal representam um peso significativo no total 

dos gastos anuais, assemelhando-se ao universo das entidades congéneres, do sector da economia 
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social. No entanto, constata-se uma melhor reorganização dos gastos e perdas, apostando na melhoria 

do funcionamento da instituição. 

 

4.3 SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CENTRO SOCIAL NO PERÍODO EM ANÁLISE 

As organizações de economia social ou sector não lucrativo deparam-se diariamente com o 

problema da sustentabilidade financeira, cujo Centro Social é um bom exemplo disso. Ciente desta 

realidade, a direcção tem vindo a diligenciar esforços, no sentido de angariar fundos, para de um 

modo gradual atingir algum grau de auto sustentabilidade.  

 

Quadro 4. Balanço Analítico          
                                                                                                              (valores em euros) 

RUBRICAS 
Período 

Ano 2018 Ano 2017 

ATIVO     

Activo não corrente     

Activos fixos tangíveis 503.579,86 357.228,26 

Bens de Património histórico e artístico e cultural 1.439,00 1.439,00 

Outros Credores e Activos Não Correntes 278.593,98 278.593,98 

Total Activo Não Corrente 783.612,84 637.261,24 

Activo corrente   

Estado e outros entes públicos 111.380,54 11.014,01 

Outros Activos Correntes  37.064,90 24.199,90 

Fornecedores de Investimentos 35.000,00 35.000,00 

Caixa e depósitos bancários 531.109,50 669.546,04 

Total do Activo 1.498.167,78 1.377.021,19 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

FUNDOS PATRIMONIAIS   

Fundos 299,27 299,27 

Resultados transitados 1.146.515,66 1.132.944,42 

Outras variações nos fundos patrimoniais 133.692,54 133.692,54 

Resultado líquido do período 4.734,31 13.571,24 

Total Fundos Patrimoniais 1.285.241,78 1.280.507,47 

PASSIVO   

Passivo não corrente   

Outras contais a pagar   

Total do Passivo Não Corrente   

Passivo corrente   

Fornecedores 54.336,42 7.274,36 

Estado e outros entes públicos 73.219,74 3.770,78 

  Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 54.000,00 54.000,00 

  Pessoal 5.602,38 5.677,98 

Devedores e Credores por Acréscimo (periodização) 25.767,46 25.790,60 

Total do Passivo Corrente 212.926,00 96.513,72 

Total Fundos Patrimoniais e do Passivo 1.498.167,78 1.377.021,19 
Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2018. 
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Numa leitura geral ao quadro anterior, pode aferir-se que houve ligeiras oscilações nos valores das 

rubricas do balanço, ao longo do período. Segue-se uma breve análise às rubricas cujo valor se 

justifique, pela sua natureza. 

 

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Os valores desta rubrica reflectem o investimento em bens móveis. O aumento verificado no 

período deveu-se, essencialmente, ao facto de ter havido no período substituição de alguns 

equipamentos e obras de restauro no edifício e ao início da construção do novo edifício.  

 

 CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
A diminuição verificada no âmbito desta rubrica deveu-se, essencialmente, ao início da obra do 

novo edifício e consequentemente ao pagamento da despesa já realizada no período. 

 

 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 

Houve uma diminuição dos valores desta rubrica, justificado essencialmente, pelo aumento em 

algumas despesas na rubrica de gastos perdas em consequência de algumas medidas de gestão 

introduzidas. 

 

 FORNECEDORES 

Consta-se um amento significativo no âmbito desta rubrica, devendo-se particularmente ao facto 

de ter iniciado a obra de construção havendo uma factura emitida cujo pagamento se reflectirá no 

período económico seguinte. 

 

 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Esta rubrica sendo uma rubrica mista – com valores no activo e no passivo -, apresenta um 

aumento significativo nos dois lados do balanço, no período em análise. Este facto deveu-se, 

essencialmente, ao início da obra do novo edifício e ao procedimento contabilístico do imposto IVA. 
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Apresenta-se um gráfico dos valores gerais, no período. 
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 Gráfico N.3 – Valores gerais comparativos (Ano 2018 vs Ano 2017). 
 

Da análise ao gráfico dos valores gerais anuais, constata-se que houve no período ligeiras 

oscilação de valores nas rubricas do balanço, justificadas na análise ao Quadro N.4, apresentado 

anteriormente. 
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