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1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção do Centro Social de Paramos através deste documento e dando cumprimento
ao disposto no n.º 1, alínea a), do artigo 30.º dos Estatutos, submete à V. apreciação, as
atividades e as contas relativas ao ano de 2018, sendo este acompanhado pelo parecer
do Conselho Fiscal.
O principal objetivo é dar a conhecer as atividades desenvolvidas nas diferentes respostas
sociais e projetos desenvolvidos pela Instituição, abordando as vertentes operacionais e
financeira, estando sempre o foco do trabalho desenvolvido, na satisfação das
necessidades dos nossos clientes e na qualidade de vida dos nossos colaboradores,
fatores essenciais para o continuo crescimento da Instituição.
Para o regular funcionamento, apesar de todo o esforço de contenção, racionalização e
otimização de recursos, com vista a garantir o funcionamento de qualidade que lhe é
reconhecido, o Centro Social de Paramos continua a assumir elevados encargos com os
seus recursos humanos e com a aquisição de alguns bens e serviços, aos quais está
inerente o progressivo aumento do “custo de vida”, ao qual, à semelhança de grande
parte das famílias, o CSP não está alheio.
Continuamos a ter que trabalhar diariamente com as limitações que os acordos de
cooperação com o Instituto da Segurança Social nos impõem, em especial nas respostas
sociais de creche e pré-escolar, ainda que optemos por estratégias que nos garantam a
medio e longo prazo, uma sustentabilidade da Instituição, que passa por “financiar” o
funcionamento de salas com vagas não comparticipadas, com o objetivo de garantir a
continuidade dos serviços nos anos seguintes.
Verifica-se, assim, no seguimento do referido acima, um cenário um pouco penalizador,
pois na confluência destas duas realidades, está o trabalho do Centro Social de Paramos
que em 2018 realizou uma gestão que necessariamente teve em consideração este
cenário, resultando isso num ligeiro agravamento dos resultados líquidos do exercício,
ainda que a sustentabilidade financeira da Instituição esteja sempre acautelada.
Apesar das dificuldades, não se pudemos de deixar de realizar alguns investimentos que
se impunham e que, após cuidada avaliação, foram considerados essenciais para garantir
a continuidade de serviços de qualidade.
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Propusemos a diversas entidades e criamos novas respostas sociais, como são o caso do
Gabinete de Apoia à Vítima, com o apoio da CIG e da responsabilidade de funcionamento
exclusiva da Instituição, assim como uma candidatura a um CAFAP, que mereceu já o
parecer positivo do ISS.
Continuaremos com toda a determinação a trabalhar para atingir os objetivos que sempre
nos propusemos, com uma gestão responsável, transparente e partilhada com todos.
Encerrado que está mais um ano de trabalho, resta à Direção expressar o seu público
apreço e reconhecimento a todos os colaboradores(as) que, ao longo de 2018,
contribuíram com o seu trabalho e dedicação para que o Centro Social de Paramos
continue a ser reconhecido com uma Instituição de referência e comprometer-se com o
seu empenho na procura de novas fontes de financiamento, que garantam a
sustentabilidade e crescimento da Instituição.
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2.

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE

 APOIO À INFÂNCIA
 CRECHE, EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E CATL


No ano letivo de 2017/2018 a infância deu continuidade ao projeto educativo
“Histórias e Contos Tradicionais: “A Magia
das Histórias do Mundo”. O ano letivo

EM 2018 prestou serviço
a
178 Clientes

2018/2019 iniciou o tema “Crescer com
afetos”.
 As

respostas

disponibilizaram

Sociais
atividades

da

infância

curriculares

(AC) e extracurriculares (AEC´S) completando assim o processo educativo das
crianças.


Na Creche a AEC foi Babyoga frequentada por 30 crianças, 1x por semana.



Como AC dinamizou-se a Educação Física, frequentada por todas as crianças da creche,
igualmente 1x vez por semana, com a duração de 45 minutos.



O pré-escolar teve disponível, enquanto AEC, o ballet e a natação realizadas
semanalmente, e com a duração de 45 min, e uma frequência de 10 e 30 crianças
respetivamente. Como atividade curricular foi lecionado o Inglês para o grupo dos 5
anos, 1º e 2º ano do CATL e a Educação Musical para todas as crianças da pré, com uma
periocidade semanal e duração de 45 minutos.



Das várias atividades previstas no Plano Anual de Atividades e desenvolvidas ao longo
do ano 2018, destacamos as atividades de maior impacto nas crianças e as mais
significativas nas valências Creche, Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos
Livres (CATL).

FEIRA DE OUTONO
Foi realizada a habitual feira do outono
onde as famílias têm acesso a vários
doces

caseiros,

na

sua

maioria

confecionados pelos mais pequenos, e
ainda, onde podem adquirir produtos
“da terra” típicos da época do outono.

S.MARTINHO

Esta é uma das celebrações que
marcam o outono e a tradição dita
comemorar-se a data com um magusto
cantando

e

saltando

à

volta

da

fogueira em busca das mais saborosas
castanhas.
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MISSÃO EM PIJAMA
É uma das atividades preferidas das
nossas crianças e tem como objetivo
relembrar que “todas as crianças
têm direito a uma família”! A Missão
Pijama é um dia solidário onde
simbolicamente todos se vestem de
pijama.

FESTA DE NATAL
Natal é sinónimo de celebração, de
família,

amigos,

alegria.

Por

isso

música,

muita

reunimos

os

pequenos artistas da pré e do catl,
convidamos as famílias e os amigos e
fomos
celebrar
o
Natal
Cine -Teatro António Lamoso.

no

CANTAR AS JANEIRAS
Cantar as Janeiras pelo Ano Novo,
é deixar bem vivas tradições do povo.
Assim fizeram (e bem) os nossos
finalistas que andaram de casa-emcasa e de porta em porta a desejar
um bom ano e a espalhar alegria a
todos os que os gentilmente os
receberam!

CARNAVAL
A Comunidade Educativa saiu à
rua espalhando a cor, a alegria e
animação pelas ruas da Freguesia!
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DIA DO PAI E DA MÃE
Receber os pais no Centro Social de Paramos é sempre algo de muito especial para a equipa
educativa e para as crianças, sobretudo se é para comemorar datas especiais, dedicadas a
pessoas realmente muito especiais! Com serenata e lanche convívio se comemoraram as
efemérides!

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Sensibilizar para a importância da
preservação das árvores, para o equilíbrio
ambiental e ecológico. Simbolicamente as
crianças plantaram e regaram a sua
árvore, promovendo-se assim o cuidado e
respeito pela Natureza.

FEIRA DO LIVRO
Reconhecendo todos os benefícios da
leitura e que os livros são os melhores
passaportes para realizar grandes viagens
pelo mundo da imaginação realizamos a
feira do livro, onde as famílias tiveram a
oportunidade de escolher as viagens certas
para “sonhar” em família!
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FESTA DE FINALISTAS
Uma noite mágica e muito divertida para toda
a comunidade educativa! Uma noite especial
que rubrica o fim de uma etapa e o início de
uma nova aventura, onde aprender a ler e
escrever será o grande novo desafio.

DIA NACIONAL DO TEATRO
Recebemos a companhia de Teatro Porta 27 que representou a "História do João Pateta".
Registamos uma manhã muito divertida e assim se aproximou o teatro às crianças e o
entretenimento à aprendizagem!

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA
Conhecer as regras de segurança
rodoviária é um meio de prevenir
acidentes! De forma lúdica os finalistas
foram aprender, na escola rodoviária de
fiães, como viajar e circular em segurança
na estrada.

FIM DE ANO LETIVO EM FESTA
A comunidade educativa juntou-se para
festejar o fim do ano letivo! Mais uma vez as
crianças surpreenderam as famílias com
inspiradoras e divertidas atuações! Alegria,
música e muita animação não faltaram neste
dia que foi de verdadeira festa!

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Brincar é um direito fundamental das crianças e um
elemento essencial para um desenvolvimento
harmonioso e pleno da personalidade. A
comemoração do Dia Mundial da Criança é
rubricado por ser um dia diferente, repleto de
diversão e como todos os dias, de muita alegria!

As comemorações do Dia Mundial da Criança
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VERÃO É NA PRAIA
Praia é sinónimo de muita brincadeira,
construções na areia e muito relaxamento. É
por tanto sinónimo de benefícios para a
saúde,

para

o

desenvolvimento

motor,

intelectual e social das nossas crianças.
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APOIO À TERCEIRA IDADE

No Lar de S. José, ao longo do ano 2018, verificou-se a continuidade da procura pelos
serviços das três respostas sociais, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI),
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).
No que respeita ao ERPI este mantem 24 vagas comparticipadas pelo Instituto da Segurança
Social, IP, e 6 não comparticipadas, verificando-se ao longo do ano três saídas por
falecimento, pelo que no total usufruíram da resposta social de ERPI 32 idosos, ainda que se
tenha mantido por ocupar uma vaga extra acordo.
Relativamente à resposta social Centro de Dia, verificaram-se seis saídas por falecimento
e/ou desistência dos serviços e 11 novas integrações pelo que passaram por esta resposta 51
idosos. O acordo de cooperação mantém-se nas 40 vagas.
Por último, o SAD mantem acordo de cooperação para 30 idosos, sendo que se registaram 11
saídas por falecimento e/ ou desistência e 8 novas integrações no serviço, verificando-se
assim que 40 pessoas usufruíram do SAD ao longo deste ano.
No ano transato foram realizados 122 acompanhamentos com os nossos clientes às
estruturas de saúde ou outros organismos públicos, que se traduziram em 290h.

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
Intervir no processo de desenvolvimento e manutenção da qualidade de vida da população
idosa, foi o fio condutor do plano de atividades de animação sociocultural em 2018. Neste
sentido, ao longo do ano recordámos, recriámos e vivenciámos histórias, memórias e saberes,
através do desenvolvimento de 191 atividades, cujos destinatários são todos os idosos das
três respostas de apoio à Terceira Idade. Realizamos 16 atividades lúdico/recreativas; 27
intelectual/formativas; 11 espiritual/religiosas; 11 sociais; 7 passeios e visitas; 5
intergeracionais; 15 desportivas; 28 técnico-pedagógicas; 31 de nutrição; 19 de saúde; 9
interinstitucionais e quotidianas (controle tensão arterial (1 vez por semana); música (1 vez
por semana) e comemoração dos aniversários (1 vez por mês).
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DESTACAMOS AS SEGUINTES ATIVIDADES

Convívio Interinstitucional Sénior

Cantar das janeiras

Dia da música

Desfolhada

Dia dos Avós

Jantar de Natal
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Sessão Prevenção de Resíduos

Oficina Fios e Laçadas

O indicador de referência para avaliar a concretização satisfatória dos objetivos propostos
foi a taxa de participação nas atividades. Assim sendo, em 2018 a participação média nas
atividades foi de 38 idosos, tendo uma variação de presenças de 9 participantes em
atividades intelectual/formativas, sendo estas atividades dinamizadas em pequenos grupos,
tendo em conta o grau de dependência e a totalidade do número de idosos das três respostas,
em atividades, como por exemplo, a comemoração do aniversário, Páscoa e Natal.

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO
No que concerne à intervenção do Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P.), ao efetuarmos um
balanço do trabalho desenvolvido a este nível, salientamos essencialmente a intervenção
desenvolvida ao nível da consulta/atendimento, o qual abarca a maior parte do trabalho
preconizado ao nível deste serviço, concretizando-se que o G.A.P. abrangeu 17 utentes a este
nível. As problemáticas e as necessidades identificadas, quer por parte dos utentes, quer
por parte da equipa técnica afeta aos diferentes serviços, originou a realização de 38
consultas, 22 atendimentos, 2 atendimentos a familiares, 1 visita domiciliária a 1 utente
acompanhado na resposta social de serviço de apoio domiciliário, alguns contactos
continuados e 13 avaliações iniciais. Destas consultas e atendimentos resultaram a resolução
de problemas coadjuvantes, mediante a efetivação de encaminhamentos para diversas
estruturas sociais e de saúde.
De salientar que o bem-estar psíquico, social e familiar, constituem um dos objetivos deste
serviço, o qual exige um trabalho de articulação constante com toda a equipa adjacente a
esta “moldura humana” com a qual lidamos diariamente, pelo que o trabalho em equipa é algo
que surge como imperioso.
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Uma das nossas premissas básicas é que o utente assuma um papel preponderante
colaborando na procura e identificação dos seus problemas e dificuldades, cooperando na
resolução das mesmas. O mesmo surge e surgirá sempre como foco central da nossa
intervenção, assumindo um papel preponderante em todo este processo. Compreender-se a
si próprio, a aprender a identificar sentimentos, emoções e situações que careçam de
intervenção direta ou indireta e que poderão contribuir para a procura da estabilidade
psicológica e emocional, são indubitavelmente objetivos que almejamos alcançar dia a dia,
passo a passo.
Para terminar, gostaríamos de ressalvar a realização de uma atividade de cariz inédito - a
realização de uma sessão de sensibilização em colaboração com a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, o CLDS eixo 3 e Centro Comunitário destinada a assinalar e sensibilizar para
o “Dia Mundial de Consciencialização da Violência Contra a Pessoa Idosa”.

ENFERMAGEM/ SAÚDE
O papel dos idosos está sempre em constante mudança, variando de cultura para cultura, ao
longo das diferentes épocas.
No entanto, as pessoas mais velhas são fonte experiência e sabedoria que devem servir como
exemplo para gerações mais novas.
No âmbito da temática, “Magia dos
contos do mundo” e no sentido de
assinalar o Dia Mundial da Saúde
os nossos idosos foram visitar o
Convento dos Lóios, em Santa
Maria da Feira. E como o saber não
ocupa lugar, os nossos seniores
ficaram a saber

os sintomas,

formas de transmissão e diagnóstico da Peste Negra.
Quotidianamente, é rotina diária a atuação da equipa médica (Enfermeiras e Médicas) para
evitar possíveis alterações do estado de saúde dos nossos utentes nomeadamente, cerca de
90% dos idosos cumpriu a toma da medicação prescrita, foram mantidas as parcerias já
estabelecidas com a rede nacional de cuidados de saúde, prevenindo assim o agravamento de
patologias crónicas, através da vacinação de cerca de 80%, da pesquisa de glicemia capilar
de 50% e avaliação de tensão arterial semanal e diária de 98% dos nossos idosos.
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Não esquecendo a estimulação cognitiva, foi realizada semanalmente uma atividade em cerca
de 20% dos doentes diagnosticados com quadro demencial e perda de autonomia e
participação ativa.

FISIOTERAPIA
No que diz respeito à área da
reabilitação
foram
sessões

e fisioterapia,

realizadas
de

1006

fisioterapia,

maioritariamente 2 vezes por
semana, das quais 61 foram
realizadas nos domicílios.
Para além destas, efetuaramse intervenções em grupo
mediante

dinamização

de

classes de movimento, com uma periodicidade bissemanal. Estas classes estão divididas em 3
grupos derivando do grau de autonomia das pessoas idosas.
Sempre que possível, foi realizado treino de marcha nomeadamente com as pessoas mais
dependentes.
Assim, conseguimos combater alterações físicas relacionadas com o envelhecimento
promovendo uma melhor qualidade de vida.

NUTRIÇÃO
A área da Nutrição e Alimentação teve os seguintes objetivos: promover a qualidade de vida
dos idosos e envolver os idosos na alimentação quotidiana, através de atividades que
abarcassem as suas próprias histórias.
Assim, foram realizadas 50 ementas mensais, 25 visitas aos utentes de SAD com serviço de
refeições e foram verificados diariamente todos os processos que envolvem os produtos
alimentares, desde a sua receção até à sua distribuição.
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De modo a garantir a promoção ou manutenção do bom estado nutricional dos idosos, assim
como a adequação da alimentação aos quadros clínicos existentes, foram realizadas 624
avaliações nutricionais ou monitorizações a situações de atenção redobrada.
Por forma a envolver os idosos na sua própria alimentação, estes, escolheram 4 ementas a
ser implementadas ao longo do ano, permitindo assim que os idosos exercessem um pouco o
seu exercício de autonomia.

Dia da Maça

Lanche tradicional

Além disso, foram realizados 12 lanches tradicionais mensais para permitir a ingestão de
alimentos apreciados pela população-alvo.
Para complementar os objetivos propostos, foram elaboradas sessões de educação alimentar,
com a comemoração de datas temáticas, sensibilizando para a importância da alimentação na
saúde em todas as etapas do ciclo de vida, num total de 25 atividades, incluindo o alimento
do mês.

Dia da fruta

Alimento do mês

De um modo geral, os idosos aderiram bem às atividades propostas e participaram quando
lhes foi pedido o seu contributo, partilhando as suas histórias.
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CENTRO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

A ONU definiu em 2015 como um dos 17 objetivos do Desenvolvimento
Sustentável “erradicar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares”,
cabendo, assim, às organizações e à sociedade civil desenvolverem ações que
colaborem na efetivação deste objetivo.



CENTRO COMUNITÁRIO
O Centro Comunitário, à semelhança de anos anteriores, continuou a contribuir para esta
causa ao promover ações e atividades destinadas a diferentes públicos e que aconteceram
em diferentes contextos da freguesia e do concelho. Paralelamente, colaborou na mobilização
e sensibilização da comunidade para esta violação dos direitos fundamentais ao desenvolver
iniciativas integradas no combate à pobreza e à exclusão social.
Fundamental neste percurso foi, uma vez mais, a ativação das redes parceiras que, em
conjunto,

participaram

na

definição

de

respostas,

experiências

e

oportunidades

potenciadoras da inclusão social das famílias acompanhadas.

Seguem assim alguns dos principais contributos desta resposta:



No âmbito da medida do Rendimento Social de Inserção (RSI) o Centro Comunitário
acompanhou 73 agregados familiares, num total de 177 pessoas, tendo-se contribuído para a
autonomização de 11 agregados familiares; realizou 513 atendimentos em contexto de
gabinete e 156 visitas domiciliárias; atribuíram-se 45 apoios económicos eventuais e foram
negociados e celebrados 72 contratos de inserção; foram ainda inseridos em CEI+ seis
beneficiários; surgiram 13 processos novos;



Em

consulta

psicológica

foram

acompanhados

11

processos

e

realizadas

105

consultas/atendimentos. As sinalizações decorreram essencialmente dos serviços de ação
social e de escolas;
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Manteve o funcionamento do espaço Neteca destinado a crianças/jovens com idades dos 10
aos 18 anos, permitindo a ocupação do seu tempo livre, com o recurso a equipamentos digitais
e materiais lúdico-pedagógicos muitas vezes não disponíveis no contexto familiar; nas férias
escolares acompanhou ainda crianças com idades dos 3 aos 18 anos, tendo dinamizado
atividades nas áreas artísticas, festas temáticas, peddy-papers e ações de sensibilização
para a promoção da cidadania.
Favoreceu ainda o acesso a atividades desportivas, tendo promovido/participado em torneios
de futebol, futsal, ténis de mesa, aulas de dança hip-hop, workshops de boxe e Krav Maga,
com o objetivo de estimular nestes a adoção de um estilo de vida mais saudável. Nestas
atividades foram abrangidos 48 participantes;

Torneio de futebol de Rua

Workshop de hip-hop

Peddy paper o “nosso mar”

Campanha “Beata no chão não”
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Proporcionou a crianças, jovens e
adultos atividades de enriquecimento
pessoal que aconteceram fora de
portas, promovendo visitas ao Palácio
da Bolsa, ao Estádio da Luz, a um
parque aquático, ao Vaivém Oceanário
e a entidades concelhias, entre elas,
aos Bombeiros Voluntários de Espinho,
ao Regimento de Engenharia N.º 3. e
ao Centro Multimeios de Espinho;



À semelhança de anos anteriores continuou a sensibilizar para a problemática do bullying –
violência entre pares na escola, realizando 14 sessões que abrangeram 350 alunos e 14
Professores;



Deu início ao Projeto

Power

Up,

financiado pela Secretaria de Estado
para a Cidadania e Igualdade, tendo as
12 jovens integradas beneficiado de
um

Campo

de

Férias

em

regime

residencial na Serra da Freita, de
aulas de dança contemporânea, de
aulas de canto e de workshops na área do marketing digital;



Contribuiu para a melhoria das competências parentais de cerca de 30 pais ao dinamizar
cinco sessões para ativação dessas capacidades, tendo sido explorados temas como a
importância da dinâmica familiar no desempenho escolar, lanches escolares, higiene oral,
sexualidade, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos; foram ainda
realizadas para beneficiários do RSI duas sessões informativas sobre direitos e deveres
para uma cidadania mais ativa e responsável;
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Promoveu a ocupação do tempo livre de 21 adultos
em situação de vulnerabilidade, proporcionando a
participação em 70 sessões. Destacam-se as
atividades integradas na comemoração de datas
festivas (Natal, Carnaval, dia da Mulher, dia dos
afetos, entre outras). Este grupo participou ainda
no Concurso “Martelinho de São João”, promovido
pela Fundação da Juventude, no concurso “Onda
Rosa” promovido pela Liga Portuguesa Contra o
Cancro e na Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, em articulação com a Lipor.



Construiu ainda as já conhecidas Árvores de Natal na
freguesia e colaborou com a CME na pintura do
frigorífico para a “Leitura Refrescante”, que irá
decorrer no Complexo Habitacional da Quinta de
Paramos;



Continuou a investir no alargamento do público a
atingir e na mobilização da comunidade, tendo
oferecido um conjunto de Iniciativas


Caminhada
Quermesse

da

Família,

Comunitária,

Feira

das

duas

Profissões,

campanhas

de

sensibilização no âmbito da saúde pública, dois
concursos (culinária, entrada brilha+), a Despensa
Comunitária

(livro

infantil),

a

exposição

de

fotografia “Rostos do Bairro”, ação “Ruas de Lã”,
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O ano de 2018 foi o 2º e último ano de continuidade do contrato de
cofinanciamento em vigor com o SICAD (Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências), para o eixo de redução de
riscos e minimização de danos.

integrada na Semana pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social e a Chegada do Pai Natal a
Paramos;



No âmbito da terceira idade acompanhou e apoiou 24 idosos na gestão da sua vida pessoal.
Os mais autónomos participaram ainda em atividades de caráter comemorativo e intergeracional (ex.: Comemoração do Dia dos Avós);



Apoiou 42 famílias na gestão da sua vida pessoal e dinâmica familiar, realizando 131
diligências de acompanhamento que incluiu atendimentos, visitas domiciliárias, contactos com
entidades externas, entre outras. As áreas essencialmente trabalhadas foram a
educação/formação e a integração em atividades ocupacionais;



Sendo o desemprego uma das áreas que continua a afetar a vida das famílias acompanhadas,
o Centro Comunitário disponibilizou à comunidade 100 ofertas de emprego e formação
através do Mural do Emprego, tendo-se ainda realizado 14 atendimentos para a procura ativa
de emprego;



Paralelamente com outro tipo de respostas de apoio às famílias, contribuiu para a satisfação
das suas necessidades nutricionais, atribuindo 40 cabazes de géneros alimentares do Banco
Alimentar e abrangendo 14 agregados familiares através do POAPMC (Programa Operacional
de Apoio às Famílias mais Carenciadas);



Através do Banco de Ajudas Técnicas apoiou sete pessoas em situação de dependência;



Manteve disponível o balneário social tendo possibilitado a cinco utentes realizarem a sua
higiene pessoal e usufruírem do serviço de lavandaria.
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EQUIPA DE RUA SMACTE
Tendo como base que o planeamento para 2017 ficou previsto o acompanhamento de cerca
de 150 pessoas consumidoras de substâncias psicoativas é de ressalvar que a equipa
ultrapassou esta meta e acompanhou 179 pessoas. Paralelamente, manteve-se sempre como
meta igualmente importante o impacto da sua intervenção na comunidade, já que a sua ação
implica inevitáveis repercussões na melhoria da Saúde Pública.
Importa relembrar que os objetivos gerais do projeto são: |Promover a redução de riscos e
minimização de danos associada aos consumos de substâncias psicoactivas e às práticas
sexuais; |Promover cuidados de saúde e de higiene; |Contribuir para a progressiva
estruturação biopsicossocial da população-alvo, impulsionando a promoção da cidadania; e
|Colaborar ativamente com a comunidade científica, com a comunidade local e com
representantes com poder de decisão, com vista a incentivar o desenho de políticas das
drogas mais eficazes e a promover uma percepção global positiva da RRMD (Redução de
Riscos e Minimização de Danos).
Deste modo, propõe-se uma análise quantitativa dos resultados por ação, de onde se pode já
salientar que todos os objetivos propostos para 2018 foram alcançados:

1.

Com o propósito de contribuir não só para comportamentos mais saudáveis da populaçãoalvo, como também para evitar o abandono de material potencialmente contaminado em
espaço público, é promovida a ação “Troca e/ou distribuição de material” (material para
consumo injetado e/ou fumado, preservativos externos e/ou internos e lubrificantes,
pequena refeição/snack, roupas e material de higiene): - Foram trocadas 5228 seringas e
1950 pratas e foram distribuídos 1849 preservativos (internos e externos) e 94
lubrificantes, entre outros materiais. Para além disso, 93 pessoas usufruíram de apoio ao
nível da alimentação e 34 pessoas solicitaram vestuário.

2. Pensando na aproximação da população-alvo às entidades formais de apoio e no aumento
da acessibilidade aos cuidados de saúde primários, foi desenvolvida a ação “Cuidados de
saúde” (primeiros socorros, cuidados de higiene, cuidados/consulta de enfermagem,
Programa de Substituição Opiácea, vacinação, rastreios, terapêutica medicamentosa,
avaliação e consulta médica, educação para a saúde e análises clínicas): 78 consultas médicas
a 27 utentes; 165 cuidados de enfermagem a 37 utentes; 52 utentes rastreados, ao
VIH/Sida, Hepatites, Sífilis e Tuberculose; 10 utentes acompanhados em terapêutica
medicamentosa; 6 utentes vacinados; 1092 ensinos para a saúde a 104 pessoas; e 38 pessoas
alvo de cuidados de higiene. Realça-se ainda que 68 pessoas foram acompanhadas em
Programa de Substituição Opiácea.
3. Com vista à promoção da cidadania ativa, não só pela defesa dos direitos da populaçãoalvo, mas também pelo incentivo ao exercício dos seus deveres enquanto cidadãos/ãs
apresenta-se a ação “Apoio psicossocial” (triagem, apoio social, apoio psicológico, avaliação
psicossocial,

aconselhamento,

encaminhamento,

acompanhamento,

apoio

jurídico,

acompanhamento ao local/mediação, serviço de lavandaria, e distribuição de roupas): 22362
atendimentos a 123 pessoas; 24 pessoas recorreram ao serviço de lavandaria; 137
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encaminhamentos

a

46

pessoas,

nos

quais

foram

assegurados

367

acompanhamentos/mediação a 50 pessoas.
AVALIAÇÃO: Nas três ações acima descritas registou-se uma manutenção da intensidade
das atividades por pessoa. Na avaliação realizada pelos utentes é igualmente valorizada a
qualidade dos serviços prestados.
4. Informação e formação (distribuição de material informativo, divulgação de informação e de
serviços e ações de (in)formação e sensibilização junto da população-alvo, parceiros e
comunidade). Foram realizadas as seguintes ações:
Semana Europeia do Teste VIH/SIDA
e Hepatites 23 a 30 de novembro – ação
de

rastreios

aberta

à

comunidade

realizada em parceria com a Associação
ABRAÇO (delegação de Aveiro), adesão
de 8 pessoas. Foram realizadas também
entrevistas à população sobre a temática
e a ação foi filmada e partilhada pela
Espinho TV.
Sessão CATL Sem-abrigo - Sessão no
CATL do CSP sobre pessoas em situação de
sem-abrigo
promovida

e

vulnerabilidade

junto

Posteriormente,

de
as

26

crianças

social,
crianças.
fizeram

fantoches para entregar a pessoas em
situação

de

sem-abrigo

ou

de

vulnerabilidade social para lhes lembrar que
não estão sozinhas no mundo.
No Olho da Rua - Esta ação tem origem
numa política de articulação ativa e de
proximidade
pretendendo-se

com

stake-holders,

convidar

elementos

estratégicos de entidades parceiras para
fazerem um giro de rua com a equipa
técnica do serviço, e em contexto de
Unidade Móvel, de forma experimentarem
na 1ª pessoa o tipo de intervenção que
preconizamos no SMACTE. Pretendia-se
ainda

partilhar

com

os

parceiros

potencialidades e fragilidades e desmistificar preconceitos acerca do nosso trabalho e das
pessoas que acompanhamos. Contamos com a presença do Presidente da Junta de Paramos,
Espinho e Silvalde. A avaliação desta ação é bastante positiva já que feedback de todos os
participantes envolvidos foi de melhoria do conhecimento acerca dos serviços prestados e
um reconhecimento constante da importância dos mesmos.
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Chat: Drogas em (Que)stão - Com o objetivo de
facilitar e promover o contacto com a populaçãoalvo estratégica a Equipa de Rua SMACTE
disponibiliza à comunidade o Chat “Drogas em (que)
estão”, com resposta on line e off line, a partir do
site www.centrosocialparamos.org. Aqui podem ser
esclarecidas dúvidas sobre drogas e dependências
de forma gratuita, anónima e confidencial. Foram
desenvolvidas 4 conversas on line e 10 conversas
off line. A equipa irá avaliar novamente esta ferramenta e perceber se se justifica a
manutenção da mesma e/ou intensificação de divulgação.
Comemoração de Datas Significativas – realização de diversas ações alusivas a dias
comemorativos como o dia dos afetos, dia do pensamento, dia da saúde, entre outros, dirigidos
a diferentes públicos-alvo.
De ressalvar que a Campanha “Doe Movimento
à

Saúde

Pública”

entrou

na

fase

final,

terminando o ano de 2018 com o apoio da Câmara
Municipal de Espinho na aquisição de uma
carrinha nova para a resposta. Trata-se duma
viatura totalmente adaptada e em conformidade
com os atuais serviços promovidos pelo serviço,
dando mais dignidade e qualidade aos mesmos.

Para além disso, sublinha-se que o SMACTE foi selecionado uma boa prática pelo European
Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA e que
concorreu ao projeto Comunidade Impacto Social da 4Change e ficou seleccionado para ser
uma das 10 entidades a usufruirem de mentoria gratuita para a realização de avaliação de
impacto no projeto.
Por fim, o SMACTE, no âmbito da Rede R3, manteve o trabalho de advocacia junto das
entidades competentes com vista à melhoria das condições de financiamento associadas às
estruturas de redução de riscos. Terminou 2018 com a boa nova da resolução da Assembleia
da República recomendando a alteração da legislação com vista ao aumento de duração dos
projetos e de financiamento a 100%.

A Equipa de Rua SMACTE aconselha: “ Previna, Rastreie, Trate de Si”.
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EIXO 3 - CLDS 3G “ESPINHO VIVO”
O ano de 2018 e mais precisamente o dia 31 de outubro, ditou o encerramento do Contrato
Local de Desenvolvimento Social (CLDS) “Espinho Vivo” – Eixo 3, dinamizado pelo Centro
Social de Paramos.
No decurso dos 10 meses de intervenção procuramos intervir de forma incisiva, de forma a
dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, ou seja satisfazer necessidades,
dinamizar novas atividades, “oferecer” novas oportunidades, abrir horizontes dando a
conhecer novas oportunidades, auxiliar na redefinição dos percursos e objetivos de vida,
procurando sempre optar pela premissa básica do empowerment, ou seja a capacitação dos
seus

beneficiários

na

prossecução

dos

seus

objetivos,

aptidões

bem

como

na

aprendizagem/reforço na tomada de decisões.
De acordo com o cronograma pré-definido em candidatura, ao longo de todo este período
demos prossecução a todas as atividades previstas, tendo atingido os seus objetivos na sua
plenitude.
No que concerne à atividade “Comissão de Moradores”, no ano de 2018 demos prossecução
ao trabalho anteriormente iniciado com os residentes do Conjuntos de Habitação Social do
concelho (Paramos, Anta, Silvalde e Guetim), focando-nos incisivamente nas Comissões de
Moradores dos Conjuntos de Habitação Social de Paramos e Guetim, bem como na criação 2
Organizações Temáticas e Juvenis. A implicação e a participação ativa dos seus residentes
no planeamento de atividades e procura na resolução dos seus problemas, conferindo-lhes um
maior sentido de responsabilidade e autonomia, constituiu sempre uma preocupação,
metodologia essa que surtiu um efeito extremamente positivo.
Resumindo, no ano transato conseguimos abranger 4 Conjuntos de Habitação Social do
concelho, dar continuidade ao trabalho desenvolvido com as 2 Comissões de Moradores já
existentes e proceder à constituição de 2 Organizações Temáticas e Juvenis.
No total abrangemos 29 jovens e adultos,
procedemos à realização de 11 reuniões, nas
quais obtivemos 69 presenças.
Gostaríamos de ressalvar que esta atividade
produziu efeitos muito positivos ao nível da
auto estima nos seus beneficiários, fazendo
com que os mesmos se sentissem implicados,
ouvidos e envolvidos nas várias mudanças a
levar a cabo.
Reportando-nos à atividade “Viver (N)O Bairro”, demos prossecução à intervenção já
iniciada focando-nos tal como já vinha sendo habitual, nos Conjunto de Habitação Social de
Paramos, Anta, Silvalde e Guetim.
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Ao longo de todo o período de vigência do projeto, e tal como já referimos, procuramos
oscultar junto da população alvo do mesmo, quais as suas necessidades, interesses e
motivações, desenvolvendo atividades, orientadas para diversas vertentes - lúdica,
desportiva, recreativa, artística, pedagógica (sensibilização/formação), originando uma
participação oscilante de acordo com os interesses e motivações dos demais residentes (e.g.
sessões

de

sensibilização,

workshop’s,

concursos, comemoração dos aniversários do
Conjuntos de Habitação Social, criação de
Papeleiras e Beateiras a serem colocadas em
locais definidos como prioritários, visita a um
parque aquático e de atividades radicais, ida
ao cinema, lançamento de um livro alusivo a
histórias de vida dos residentes do Conjunto
de Habitação Social de Paramos, entre
muitas outras).
Todas elas visaram essencialmente promover e melhorar o conhecimento sobre a população
a intervir, bem como reforçar o sentimento de pertença e as redes de vizinhança. A
intervenção delineada teve uma forte incidência nesta última vertente, tendo por objetivo o
incremento da responsabilidade, gosto e implicância nos espaços onde residem.
No geral, e no que se reporta a esta
atividade

em

concreto,

promovemos

a

realização de 13 atividades (algumas delas
replicadas mais do que uma vez atendendo ao
âmbito geográfico do projeto), abrangendo
os

4

Conjuntos

de

Habitação

Social,

atingindo 485 participantes e obtendo 603
participações. De modo a alcançarmos os
objetivos
realização

referenciados,
de

7

procedemos
reuniões

à
de

trabalho/planificação.
Debruçando-nos sobre a atividade “Identificar para Apoiar”, prosseguimos com o trabalho
anteriormente iniciado ao nível da prossecução de ações que melhorassem o conhecimento
das necessidades e recursos das instituições/associações/entidades concelhias. Para o
efeito procedemos ao estabelecimento de
contactos

com

instituições/associações/entidades

diversas
(18),

à

realização de 2 reuniões de trabalho, obtendo
como resultado a abrangência de 5 novas
instituições/associações/entidades,

oriundas

das freguesias de Espinho e Silvalde.
A dinamização da atividade “Apoiar e Divulgar”
(a qual se encontra diretamente relacionada com a anterior), passou pela promoção e
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compilação

das

ações

e

atividades

dinamizadas

pelas

diversas

instituições/associações/entidades concelhias, apoiando-as no seu desenvolvimento e
divulgação, mediante a elaboração de uma newsletter mensal.
No ano de 2018 e mediante o desenvolvimento desta atividade conseguimos promover o
trabalho desenvolvido por 22 instituições/associações/entidades, cuja intervenção resultou
na elaboração de 14 newsletter’s.
A atividade “Retrato Social” viu dinamizada a sua II Edição, desta vez subordinada à
temática “Infância e Juventude: Inovação e Inclusão Social”. Considerada por muitos como
um evento inovador a nível concelhio, a mesma foi criada com 2 objetivos muito específicos,
dar a conhecer e consequentemente promover o trabalho e as atividades desenvolvidas pelas
instituições/associações/entidades do concelho, bem como proceder à realização de uma
feira com informações relevantes para toda a comunidade.
Através da mesma procedemos à promoção do trabalho a das ações desenvolvidas por 11
instituições/associações/entidades do concelho neste domínio.
Outra das atividades dinamizadas no ano transato prendeu-se com o denominado “Focus
Group”. Para o efeito procedemos à dinamização de 1 sessão de esclarecimento e
sensibilização, subordinada ao tema “Novos Tempos para a Terceira Idade: A evolução do
idoso na sociedade”. A mesma foi dinamizada numa instituição concelhia e obteve a meritória
participação de 17 idosos.
Também o “Gabinete de Apoio ao Sénior, Pessoa com Deficiência e Cuidadores” foi alvo
de atuação por parte deste projeto mantendo a sua atividade e pautando a sua intervenção
pela descentralização dos serviços, tendo por objetivo último facilitar a acessibilidade do
seu público-alvo a estruturas com competências ao nível do encaminhamento, esclarecimento,
apoio e orientação.
Nesta atividade foram abrangidos idosos,
oriundos das freguesias de Guetim, Anta,
Paramos e Silvalde, nos respetivos gabinetes
localizados

nas

juntas

de

freguesia

das

localidades já mencionadas, os quais foram alvo
de atendimento e ou encaminhamento, ou ainda
abrangidos pela atividade “Idosos na Net”.
Ainda âmbito desta “resposta” procedemos à
realização de uma sessão de sensibilização
alusiva ao tema “Dia Mundial de Consciencialização da Violência Contra a Pessoa Idosa”, a qual
foi dinamizada em colaboração com o Centro Comunitário e o Centro de Dia desta instituição,
abrangendo para o efeito 21 beneficiários.
De acordo com o previsto e planeado em candidatura, o ano de 2018, ditou a continuidade da
atividade “Guia de Recursos: Respostas de Apoio ao Sénior, Pessoa com Deficiência e
aos Cuidadores Informais”.
Tendo por base o documento criado pela Rede Social de Espinho, o CLDS 3G “Espinho Vivo”
– Eixo 3, procurou através desta atividade criar um instrumento especificamente orientado
para os Séniores, Pessoas com Deficiência e Cuidadores Informais, tendo por principais
objetivos aumentar o conhecimento relativamente aos serviços/respostas de apoio
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concelhios, bem como contribuir para o aumento de conhecimentos neste domínio, permitindo
desta forma uma maior autonomização na resolução dos problemas identificados. Através do
CLDS 3G “Espinho Vivo” – Eixo 3, no ano anterior tiveram acesso ao respetivo documento 154
séniores, pessoa com deficiência e cuidadores informais.
Para terminar e reportando-nos à atividade “Identificar para Conhecer”, atividade
destinada a identificar e caraterizar as pessoas com deficiência a residir no concelho de
espinho, bem como proceder à atualização dos dados já existentes, conseguimos abrangemos
um total de 229 beneficiários. De salientar a excelente articulação com os agrupamentos
escolares do concelho, bem como com a Cerciespinho na prossecução desta atividade.
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 RLIS ESPINHO – REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL
A RLIS (Rede Local de Intervenção Social), conta já com três anos de funcionamento a
prestar um serviço de Acompanhamento e Atendimento Social, de segunda a sexta feira, das
9,30h ás 17,30h, nas freguesias de Espinho, Guetim e Paramos. Este serviço decorre segundo
as recomendações e medidas de política nacionais e europeias de combate à pobreza e
exclusão de populações socialmente vulneráveis e de promoção da cidadania, desenvolvimento
e coesão social.
Após estes três anos de atividade revela-se cada vez mais um serviço imprescindível, na
resolução das mais variadas problemáticas, proporcionando à população um serviço de
proximidade, informação e orientação; apoio e encaminhamento de situações de
vulnerabilidade social; apoio especializado e continuado no processo de inserção/integração
social; integração em centros de acolhimento para situações de emergência social; situações
de carência económica e alimentar etc.
Este serviço atua numa lógica de responsabilização dos indivíduos/famílias, reforçando as
suas competências pessoais e familiares, mobilizando e potenciando os recursos locais,
promovendo a autonomização das pessoas quer a nível social quer a nível profissional.
Todo

este

trabalho

operacionaliza-se

através

dos

serviços

de

Atendimento

e

Acompanhamento Social (SAAS).
Atendimento Social é uma resposta qualificada e personalizada ajustada às necessidades
do individuo/família
Neste âmbito foram efetuados 394 atendimentos, sendo 219 entrevistas no serviço, 61
articulações com outros serviços e 42 visitas domiciliárias e 72 contactos telefónicos.
Acompanhamento Social é um apoio técnico especializado e continuado com vista à prevenção
e resolução de problemas socias. Neste ano foram efetuados 1624 acompanhamentos, sendo
889 entrevistas no serviço, 324 contactos telefónicos, 281 articulações com outros
serviços e 120 visitas domiciliárias.
No decorrer do último ano a RLIS, continuou a responder a situações de crise e/ou de
emergência social com vista á prevenção e resolução de problemas sociais. De 1 de janeiro a
30 de dezembro de 2018, a equipa da RLIS acompanhou 484 famílias o que corresponde a
1078 beneficiários/indivíduos. Celebrou ainda em 2018, 97 Acordos de inserção Social
(AIS) sendo que 36 foram concluídos com sucesso, ou seja, com 50% ou mais das ações
ou efeitos correspondentes. É Através deste Acordo de Intervenção Social, estabelecido
entre o técnico e a família que é possível fazer uma avaliação do processo de inserção social
que tem sempre como objetivo a autonomização das famílias face aos serviços.
RLIS Espinho: “Existimos Porque Pensamos em SI”
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GAV – GABINETE DE APOIO À VíTIMA

“Espaço Bem Me Quero”

O Gabinete de apoio á vítima, “Espaço Bem Me Quero”, surge com o intuito de colmatar as
necessidades verificadas nesta área, respondendo à inexistência de respostas no concelho.
Apesar de estar sediado em Paramos, é um serviço direcionado não só á comunidade do
concelho de Espinho, mas também aberto a qualquer pessoa que necessite de apoio a este nível.
Para a sua operacionalização foi estabelecido um protocolo de cooperação com a Comissão para
a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), o DIAP de Santa Maria da Feira – Unidade
Especializada em Violência Doméstica, no entanto este protocolo prevê apenas o apoio técnico,
não existindo qualquer financiamento por parte das entidades referidas.
Este serviço teve inicio em outubro de 2018, e tem como finalidades, assegurar o
acompanhamento das vítimas de violência doméstica nas vertentes de atendimento psicossocial
e informação jurídica por uma equipa técnica especializada; Assegurar uma intervenção
promotora da segurança das vitimas e/ou o seu eventual reencaminhamento e/ou acolhimento
em condições de segurança;

Dinamizar ações de informação e sensibilização sobre a

problemática da violência doméstica e de género junto de públicos estratégicos a nível regional
ou local.
O Gabinete funciona de segunda a sexta feira das 9,30h às 17,30h, sendo que este horário
será ajustado sempre que necessário em função das necessidades das vítimas. Para além do
atendimento presencial, tem também disponível uma linha telefónica para atendimento
informacional, com voice mail ativo 24h.
De outubro a dezembro de 2018, foram efetuados 15 atendimentos presenciais, 6
atendimentos telefónicos, 9 acompanhamentos (Ministério Público, Centros de Acolhimento
de Emergência e Policia de Segurança Pública), 2 sinalizações á Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, 2 consultas de Psicologia, 6 encaminhamentos para outros serviços
(RLIS, Protocolo de RSI e Centros de Acolhimento de Emergência).
Foi promovida pela CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) uma formação de
30h direcionada a 15 técnicos/as de várias instituições do concelho subordinada ao tema
“Violência Doméstica: compreender para intervir, informar e encaminhar”.
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

O Resultado Liquido do Exercício em 2018 foi de 54.040,79€ negativos.
Pese embora o facto do resultado liquido apresentado contrariar a evolução positiva que se vinha
a registar nos últimos anos, o crescimento dos valores auferidos pela prestação de serviços
manteve-se, pelo que continua inalterada a procura dos serviços prestados pela Instituição,
tendo-se registado apenas um decréscimo do número médio de utentes em CATL e em ERPI, ainda
que o valor médio das mensalidades pagas tenha subido ligeiramente.
Assim e apesar do resultado liquido do exercício ter sido mais negativo do que o previsto em Conta
de Exploração Previsional, a prestação de serviços registou valores acima do esperado, o que
proporcionou um aumento das receitas provenientes de mensalidades e outros serviços na ordem
dos 5%, ainda que na comparticipação da segurança social apenas se tenham registado ligeiros
aumentos nos financiamentos das respostas sociais que advieram das atualizações das
comparticipações, à exceção do CATL em virtude da diminuição do número de utentes e em ERPI
pela diminuição dos valores pagos pela segurança social referentes ao complemento para as vagas
reservadas para o I.S.S. em ERPI , sendo que o valor global sofreu também com o termo do
contrato das cantinas sociais.
Do lado da despesa continua a ser a rubrica de custos com pessoal a influenciar mais
negativamente os resultados líquidos, tendo sofrido um acréscimo de 4,8% em relação a 2017 e
de 4% quando comparado com o previsto em sede de C.E.P..
Estes aumentos ficam a dever-se sobretudo ao facto de termos que responder quer às exigências
de vários organismos, pelo que a formação foi um dos “investimentos” em pessoal realizado e a
atualização dos ordenados outro dos aspetos a ter em conta, quer às exigências da procura da
qualidade do serviço pelo nosso cliente, o que obriga a um quadro de pessoal adequado,
nomeadamente no número e na formação de colaboradores adstrito a cada uma das respostas.
No caso da creche, o aumento do número médio de utentes obrigou a afetação de um maior
número de colaboradores para assegurar as várias salas em funcionamento, ainda que as receitas
não acompanhem em igual medida, uma vez que o acordo financia apenas 55 utentes e a
frequência média rondou em 2018 os 65 utentes, tendo a creche em alguns meses registado uma
frequência de 72 crianças. Na educação pré-escolar, o ultimo quadrimestre influenciou o
resultado desta resposta, uma vez que para dar continuidade às crianças de creche, tivemos que
abrir uma sala e afetar pessoal, sendo que parte dos utentes desta sala “extra” não são
comparticipados pela segurança social.
Este é um risco acautelado pela Direção da Instituição, uma vez que não se pretende penhorar o
futuro da Instituição com medidas de muito curto prazo, uma vez que a limitação do número de
utentes em creche ao previsto em acordo, pode inviabilizar o normal funcionamento da educação
pré-escolar nos próximos anos.
No lado das respostas da terceira idade, o cumprimento do código do trabalho e as respetivas
atualizações salariais, a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, nomeadamente
ao nível da flexibilização dos horários de trabalho e uma maior dependência dos utentes destas
respostas, são os factores que contribuem para o aumento dos gastos com recursos humanos.
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Nas restantes rubricas registaram-se algumas variações, ainda que no global não tenham sido de
grande significado. Assim:
 No Custo das Mercadorias Consumidas e no que aos géneros alimentícios diz respeito,
registou-se uma ligeira diminuição dos valores em relação a 2017, ainda que não
tenhamos conseguido a redução que prevíamos em CEP. Nos materiais de consumo,
a redução dos valores pagos por medicação e fraldas, contribuiu para a diminuição do
valor desta rubrica;
 Os Fornecimentos e Serviços Externos sofreram um acréscimo de valores em relação
a 2017 e ao previsto em CEP, tendo para isto contribuído o aumento dos valores dos
consumos de eletricidade e gás, bem como da rubrica de conservação e reparação de
edifícios e equipamentos. Em sentido contrário posicionaram-se as subrubricas de
subcontratação e honorários. De referir que o aumento registado na reparação de
edifícios tem haver com uma alteração ao nível da contabilização da despesa de
conservação do elevador que passou da subcontratação para conservação e
reparação de edifícios e ainda com a alteração do sistema de iluminação que passou
das tradicionais lâmpadas fluorescentes para LED. A recuperação de várias peças de
mobiliário do refeitório e das salas de atividades do jardim de infância, contribuíram
para o aumento da rubrica Despesas de Conservação de equipamentos para o que
contribuiu também as várias reparações efetuadas nos equipamentos da lavandaria.
 A rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos também registou uma ligeira redução,
uma vez que não foram recebidos quaisquer valores extraordinários;
 A rubrica de gastos de depreciações e amortizações ficou aquém do previsto,
sofrendo mais uma vez um decréscimo em relação ao ano anterior, em virtude de
ainda se encontrarem em curso alguns investimentos. Os investimentos realizados
prenderam-se sobretudo com a aquisição de veículos, sendo uma das viaturas
destinada à infância e a outra que foi comparticipada pela Câmara Municipal de
Espinho destinada à equipa de rua;
 No que diz respeito aos juros e gastos similares suportados o valor registado nesta
rubrica tem haver com os juros suportados com o financiamento bancário e com a
aquisição das viaturas para o SAD e infância, ainda que o aumento registado em
relação ao ano anterior se justifique pela renegociação de que foi alvo o empréstimo
bancário no inicio do ano de 2018;
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4.

INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO

No ano de 2018 os investimentos realizados foram os seguintes:
Viatura Infância ( Renault Traffic )

23.850,00€

Viatura Smacte + Transformação

42.210,00€

Equipamento Informático

4.947,00€

Aspiração Central ( lar de idosos)

1.516,40€

Central Incêndio

888,53€

Arca frigorifica

319,00€

Catres e Insectocoladores ( infância)

720,26€

5.

FACTOS OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Desde 31 de Dezembro de 2018 até à data de elaboração do presente relatório não ocorreu
qualquer facto relevante a mencionar no que ao aspeto financeiro diz respeito.

6. SITUAÇÃO PERANTE A SEGURANÇA SOCIAL
A Instituição tem os respetivos compromissos regularizados perante a Segurança Social.
7. SITUAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

As responsabilidades da instituição perante a autoridade tributária encontram-se totalmente
cumpridas.
8. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Resultado Líquido apurado no exercício de 2018 foi de -54.040,79€ ( Cinquenta e quatro mil e
quarenta euros e setenta e nove cêntimos negativos), o qual se propõe ser transferido para
Resultados Transitados.
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9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL /OUTRAS ATIVIDADES



BALANCETE RAZÃO



PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Centro Social de Paramos
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2018
(Valores expressos em euros)
31 Dez. 18

31 Dez. 17

Activo
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do Património histórico e cultural
Propriedades de Investimento
Activos Intangiveis
Investimentos Financeiros
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros

Total dos Activos Não Correntes
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamento a Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros Activos Financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total dos Activos Correntes

1 141 024,35
0,00
0,00
5 112,73
8 034,91
0,00

1 180 103,23
0,00
0,00
6 428,12
5 851,75
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 154 171,99

1 192 383,10

5 492,68
10 041,90
380,00
9 052,67
2 072,48
106 800,88
9 002,00

5 690,40
10 491,15
5 915,00
9 743,17
1 660,48
102 929,04
4 360,51

222 615,46

113 611,86

365 458,07

254 401,61

1 519 630,06

1 446 784,71
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Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Doações
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do exercício

64 768,79
126 821,62
604 960,69
236 582,71
-54 040,79

64 768,79
125 560,76
618 122,53
213 461,95
1 260,86

979 093,02

1 023 174,89

237 192,20
-

133 465,72
-

237 192,20

133 465,72

21 344,92
0,00
61 179,50
-

16 252,10
305,00
53 570,11
-

23 539,24
197 281,18

30 937,00
189 079,89

Total dos Passivos Correntes

303 344,84

290 144,10

Total do Passivo

540 537,04

423 609,82

1 519 630,06

1 446 784,71

Total do Fundo de Capital
Passivo não corrente
Provisões
Provisões especificas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
Total dos Passivos Não Correntes
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / sócios
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar / Outros passivos financeiros
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Centro Social de Paramos
Demonstração dos Resultados Individuais
Exercicio findo em 31 de Dezembro de 2018
(Valores expressos em euros)

Notas

31 Dez. 18

31 Dez. 17

Vendas e Serviços Prestados
Prestação de Serviços
Joias e quotizações

1

808 700,56
805 425,06
3 275,50

774 118,16
770 698,16
3 420,00

Subsidios, doações e legados à exploração
ISS - IP Centros Distritais
Outros
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
Géneros Alimenticios
Materiais de Consumo
Fornecimentos e serv. Externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

2

961 513,19

971 242,92

762 862,29

768 412,32

198 650,90

202 830,60

4
5

128 035,57
105 340,57
22 695,00
242 183,64
1 355 684,14

135 757,58
107 352,15
28 405,43
228 041,85
1 293 119,87

6
7

65 130,27
13 031,68

77 833,85
5 201,17

96 408,99

161 074,46

147 296,79

157 447,29

-50 887,80

3 627,17

222,96
3 375,95

178,65
2 544,96

-54 040,79

1 260,86

0,00

0,00

-54 040,79

1 260,86

3

Resultados antes de depreciações, gastos de financ. e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

8

9
10

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do periodo
Resultado Liquido do Periodo

11
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Notas
1. Serviços Prestados

Serviços Prestados
Creche
Jardim de infância
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
ERPI
CATL 2º Ciclo

2018
808 700,56
138 478,42
129 142,03
50 614,94
132 370,50
96 323,06
261 771,61
0,00

2017
770 698,16
126 745,04
119 924,55
61 213,44
123 279,63
88 547,43
243 551,17
7 436,90

2018
762 638,40
181 008,90
170 163,96
19 469,24
54 307,12
125 046,00
118 466,90
93 341,28
835,00

2017
768 412,32
176 673,67
170 374,83
21 288,00
52 038,26
121 600,40
119 369,35
89 557,81
17 510,00

2018
198 874,79
223,89
7 500,00
15 764,39
21 970,33
77 611,81
67 961,96
4 413,84
3 428,57

2017
202 830,60
10 379,41
7 000,00
17 931,26
26 190,43
76 760,23
64 569,27

2. Subsídios à exploração


Do Instituto da Segurança Social

Subsidios ISS
Creche
Jardim
CATL
C. Dia
SAD
ERPI
Centro Comunitario
Cantinas Sociais


Outros

Subsidios - Outros
IEFP
Instituto Turismo
Projeto " Na Escola tenho Tudo"
CLDS
RLIS
SMACTE
POWER UP
PO APMC
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3. CMVMC – Géneros Alimentícios

Custo Mercadorias Consumidas
Géneros Alimentares
Materiais de Consumo
Medicamentos e artigos de saude
Material didatico
Vestuario de utentes
Rouparia
Utensilios de cozinha/refeitório

2018
128 035,57
105 340,57
22 695,00
14 393,29
4 471,22
123,00
2 591,87
1 115,62

2017
135 757,58
107 352,15
28 405,43
17 833,75
4 821,92
313,66
1 909,71
3 526,39

4. Fornecimentos e Serviços Externos

Travessa da Junta, 44 - Paramos 4500 - 541 • PARAMOS Telef. 22 733 0870 • Fax. 22 733 0879 • Internet: www.csocialparamos.org • INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

38

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018

2018

2017

FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

242 183,64

228 041,85

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

105 675,93

108 552,63

20 865,54

29 487,89

20 865,54

29 487,89

Publicidade e Propaganda

1 296,80

2 439,15

Vigilância e segurança

2 045,13

1 348,51

Honorários

26 109,73

39 720,04

Conservação e reparações

40 770,14

23 303,24

Edificio

13 181,24

4 612,68

Automóveis

13 353,13

11 526,82

Outros

14 235,77

7 163,74

1 767,27

405,40

12 821,32

11 848,40

12 502,82

11 383,20

Outros

318,50

465,20

MATERIAIS

14 147,05

13 769,77

Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido

3 785,67

2 259,50

Material de Escritório

5 827,17

6 728,69

Artigos para Oferta

2 522,15

2 569,47

Outros

2 012,06

2 212,11

ENERGIA E FLUIDOS

75 457,08

61 400,10

Eletricidade

31 394,87

25 439,70

Combustiveis

15 557,12

14 489,00

7 215,74

7 056,59

21 289,35

14 414,81

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

3 275,04

2 074,34

Deslocações e Estadas

3 275,04

2 074,34

Pessoal

268,84

446,09

Utentes

3 006,20

1 628,25

SERVIÇOS DIVERSOS

43 628,54

42 245,01

Rendas e Alugueres

2 412,78

3 223,91

Comunicações

7 458,76

8 747,34

Seguros

7 676,62

7 978,51

Contencioso e notariado

1 075,89

Trabalhos especializados
Subcontratação

Serviços Bancários
Outros
Actividades Extra-Curriculares

Água
Outros Fluidos (Gás)

Limpeza, Higiene e Conforto
Outros Serviços

23 557,85

22 288,25

1 446,64

7,00

Travessa da Junta, 44 - Paramos 4500 - 541 • PARAMOS Telef. 22 733 0870 • Fax. 22 733 0879 • Internet: www.csocialparamos.org • INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

39

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018
5. Gastos com Pessoal

Custos com Pessoal
Remunerações Pessoal
Remunerações Certas
Remunerações adicionais
Sub. Alimentação
Sub. Ferias + Natal
Sub. Coordenação
Diuturnidades
Subsidio Transporte
Enc. Sobre remunerações
Seguros
Gastos de ação social
Outros Gastos com pessoal
Cessação contratos
Prest. Trab. Noturno
Outros
Medicina e segurança

2018
1 355 684,14
1 090 526,91
829 258,27
261 268,64
62 553,98
138 849,12
9 760,00
49 903,94
201,60
231 485,91
11 508,77

2017
1 293 119,87
1 043 316,97
790 543,21
252 773,76
60 797,72
132 841,27
8 920,00
49 502,61
712,16
219 502,01
7 314,81

22 162,55
8 308,84
6 034,60
5 303,15
2 515,96

22 986,08
13 418,33
5 391,93
1 849,85
2 325,97

2018
65 130,27
3 354,98
405,15
2 000,00
8,30
796,89
58 564,95
1 398,15
12 879,24
5 535,00
530,00
17 674,90
16 690,70
13 161,84
598,86
2 930,00
2 694,96

2017
77 833,85
3 320,88
901,84

6. Outros rendimentos e ganhos

Outros Rendimentos e Ganhos
Rendimentos Suplementares
Desc. Pº Pº
Alienações
Outros
Sinistros
Outros Rendimentos e Ganhos
Correçoes rel. a anos anteriores
Reposição amortiz
Ganhos em instrumentos financeiros
Outros
Recuperação encargos
Donativos
Construção lar
Donativos lar
Outros donativos
IRS Recebido

0,00
73 611,13
9 108,24
12 929,24
9 112,03
17 231,28
22 329,52
13 161,84
233,05
8 934,63
2 900,82
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7. Outros gastos e perdas

2018
Outros Gastos e perdas
Impostos
Abates
Correções relativas a anos anteriores
Donativos
Quotizações
Multas e Penalidades
Atribuição subsidios

2017

13 031,68
1 298,14
222,13
8 129,78
30,00
362,00
610,50
2 379,13

5 201,17
765,08
24,07
2 220,02
387,00
1 805,00

8. Gastos/ reversões de depreciação e de amortizações

2018
Gastos de Depreciações e Amortizações
Ativos Fixos Tangíveis
Edificios e Outras Construções
Equipamento basico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Outros Ativos Fixos Tangiveis
Ativos Fixos Intangíveis

2017

147 296,79
144 845,88
115 141,64
5 088,19
16 199,88
2 499,47
5 916,70
2 450,91

157 447,29
154 391,72
122 147,53
6 992,92
16 329,38
1 981,23
6 940,66
3 055,57

9. e 10. Juros e rendimentos similares obtidos / Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

2018
222,96

2017
178,65

3 375,95

2 544,96

2018
-54 040,79

2017
1 260,86

11. Resultados Líquidos do Exercício

Resultado Liquido
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2017

Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-54 040,79

-54 040,79

222,96
3 375,95

-50 887,80

1 260,86

1 260,86

178,65
2 544,96

3 627,17

Vendas e Serviços Prestados
808 700,56
774 118,16
Quotas Utilizadores
805 425,06
770 698,16
Quotizações e Joias
3 275,50
3 420,00
Subsidios, doações e legados à exploração
961 513,19
971 242,92
ISS - IP Centros Distritais
762 862,29
768 412,32
Outros
198 650,90
202 830,60
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
128 035,57
135 757,58
Generos alimenticios
105 340,57
107 352,15
Materiais de consumo
22 695,00
28 405,43
Fornecimentos e serv. Externos
242 183,64
228 041,85
Gastos com pessoal
1 355 684,14 1 293 119,87
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
65 130,27
77 833,85
Outros gastos e perdas
13 031,68
5 201,17
Resultados antes de depreciações, gastos de financ.
96 408,99
161 074,46
e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
147 296,79
157 447,29

2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Janeiro a Dezembro 2018

70 121,07
29 365,22

45 940,02
25 414,27

20 509,64

20 509,64

37,19
53,30

40 784,26

40 784,26

28,41

40 755,85

6 762,37
442,49

3 856,19
1 258,85

20 525,75

11 125,26
9 109,44
2 015,82
19 460,13
216 078,75

11 792,15
10 408,20
1 383,95
21 440,93
244 161,56

2017
127 315,04
126 745,04
570,00
183 150,29
176 673,67
6 476,62

creche
138 478,42
137 932,53
545,89
182 258,90
181 008,90
1 250,00

2018

jardim

22 121,36

22 121,36

37,08
312,10

22 396,38

15 628,88

38 025,26

6 301,98
1 543,54

17 515,61
14 303,98
3 211,63
32 580,57
217 192,99

129 142,03
128 596,60
545,43
171 413,96
170 163,96
1 250,00

2018

37 573,42

37 573,42

36,37

37 537,05

17 325,32

54 862,37

8 063,78
418,43

16 159,49
13 026,05
3 133,44
30 092,41
203 226,52

120 494,55
119 924,55
570,00
176 200,89
170 374,83
5 826,06

2017

CATL

-61 324,19

-61 324,19

37,29
53,30

-61 308,18

13 161,13

-48 147,05

4 101,74
1 288,84

12 101,43
11 297,18
804,25
23 658,95
86 533,75

50 614,94
50 069,55
545,39
20 719,24
19 469,24
1 250,00

2018

-59 016,33

-59 016,33

28,41

-59 044,74

12 774,72

-46 270,02

6 070,95
1 225,32

12 523,84
11 833,22
690,62
24 686,14
97 977,11

61 783,44
61 213,44
570,00
22 288,00
21 288,00
1 000,00

2017

3 426,67

3 426,67

3 426,67

3 426,67

2 183,36
761,46

1 065,41
1 065,41

0,00

7 436,90
7 436,90

2017

CATL 2º ciclo
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Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-54 040,79

-54 040,79

222,96
3 375,95

-50 887,80

1 260,86

1 260,86

178,65
2 544,96

3 627,17

Vendas e Serviços Prestados
808 700,56
774 118,16
Quotas Utilizadores
805 425,06
770 698,16
Quotizações e Joias
3 275,50
3 420,00
Subsidios, doações e legados à exploração
961 513,19
971 242,92
ISS - IP Centros Distritais
762 862,29
768 412,32
Outros
198 650,90
202 830,60
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
128 035,57
135 757,58
Generos alimenticios
105 340,57
107 352,15
Materiais de consumo
22 695,00
28 405,43
Fornecimentos e serv. Externos
242 183,64
228 041,85
Gastos com pessoal
1 355 684,14 1 293 119,87
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
65 130,27
77 833,85
Outros gastos e perdas
13 031,68
5 201,17
Resultados antes de depreciações, gastos de financ.
96 408,99
161 074,46
e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
147 296,79
157 447,29

2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Janeiro a Dezembro 2018

24 197,57
22 720,21

14 127,28
17 745,69

-3 581,22

-3 581,22

37,19

1 505,77

1 505,77

28,41

1 477,36

11 645,93
341,64

10 429,57
1 467,35

-3 618,41

20 513,38
17 865,88
2 647,50
26 805,29
116 675,94

22 776,34
20 420,19
2 356,15
32 139,01
127 847,21

2017
123 849,63
123 279,63
570,00
53 038,26
52 038,26
1 000,00

2018
132 370,50
131 824,61
545,89
55 557,12
54 307,12
1 250,00

C. Dia
2018

34 491,61

34 491,61

37,30
133,62

34 587,93

12 448,68

47 036,61

8 117,08
1 529,75

24 346,48
20 734,92
3 611,56
29 815,67
128 007,63

96 323,06
95 777,67
545,39
126 296,00
125 046,00
1 250,00

SAD
2017

57 239,02

57 239,02

28,41
380,27

57 590,88

9 035,89

66 626,77

10 422,44
341,64

18 208,65
17 101,10
1 107,55
23 025,89
113 937,32

89 117,43
88 547,43
570,00
122 600,40
121 600,40
1 000,00

2018

-7 045,26

-7 045,26

36,91
2 061,73

-5 020,44

35 872,96

30 852,52

26 810,31
2 504,31

37 277,77
27 424,13
9 853,64
64 679,70
273 208,41

261 771,61
261 224,10
547,51
119 940,79
118 690,79
1 250,00

ERPI
2017

-10 891,50

-10 891,50

28,64

-10 920,14

41 998,00

31 077,86

28 580,47
488,00

41 832,33
24 745,23
17 087,10
52 951,89
266 797,64

244 121,17
243 551,17
570,00
120 446,08
119 369,35
1 076,73
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2017

Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-54 040,79

-54 040,79

222,96
3 375,95

-50 887,80

1 260,86

1 260,86

178,65
2 544,96

3 627,17

Vendas e Serviços Prestados
808 700,56
774 118,16
Quotas Utilizadores
805 425,06
770 698,16
Quotizações e Joias
3 275,50
3 420,00
Subsidios, doações e legados à exploração
961 513,19
971 242,92
ISS - IP Centros Distritais
762 862,29
768 412,32
Outros
198 650,90
202 830,60
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
128 035,57
135 757,58
Generos alimenticios
105 340,57
107 352,15
Materiais de consumo
22 695,00
28 405,43
Fornecimentos e serv. Externos
242 183,64
228 041,85
Gastos com pessoal
1 355 684,14 1 293 119,87
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
65 130,27
77 833,85
Outros gastos e perdas
13 031,68
5 201,17
Resultados antes de depreciações, gastos de financ.
96 408,99
161 074,46
e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
147 296,79
157 447,29

2018

6 287,91
1 943,65
-28 820,19
21 548,78

3 713,40
3 386,04
-15 492,65
21 894,16

761,90

-38 148,71

-38 148,71

-52 533,66

-52 533,66

2 164,69

-50 368,97

606,14
107,15
498,99
14 896,19
108 219,93

381,87
168,97
212,90
14 529,27
98 663,99

-37 386,81

90 557,81
89 557,81
1 000,00

97 755,12
93 341,28
4 413,84

2017
0,00

C.C.
0,00

2018

-20 235,03

-20 235,03

-20 235,03

4 310,64

-15 924,39

1 800,00
53,00

943,49
461,81
481,68
6 647,55
78 042,31

-17 713,26

-17 713,26

-17 713,26

1 680,00

-16 033,26

1 577,74
353,33
1 224,41
16 480,57
62 544,22

64 569,27

0,00

67 961,96

2017

64 569,27

0,00

Smacte

67 961,96

2018
0,00

0,00

3 582,19

3 582,19

3 582,19

3 343,06

3 343,06

3 343,06

3 343,06

8 219,75
6 368,45

8 233,35
3 948,85

3 582,19

0,00

17 931,26

0,00

15 764,39

2017

17 931,26

Proj. CME

15 764,39

2018
0,00

PEA

-2,62

-2,62

-2,62

-2,62

0,00
716,43

121,19
121,19

835,00
835,00

2018

0,00

-1 350,92

-1 350,92

-1 350,92

-1 350,92

77,77
6 637,81

12 145,34
12 145,34

17 510,00
17 510,00

2017
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2017

Resultado liquido do periodo

Imposto sobre rendimento do periodo

Resultado antes de impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado Operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-54 040,79

-54 040,79

222,96
3 375,95

-50 887,80

1 260,86

1 260,86

178,65
2 544,96

3 627,17

Vendas e Serviços Prestados
808 700,56
774 118,16
Quotas Utilizadores
805 425,06
770 698,16
Quotizações e Joias
3 275,50
3 420,00
Subsidios, doações e legados à exploração
961 513,19
971 242,92
ISS - IP Centros Distritais
762 862,29
768 412,32
Outros
198 650,90
202 830,60
Variação nos inventarios da produção
Trabalhos para a propria entidade
Custo Mercadorias Consumidas
128 035,57
135 757,58
Generos alimenticios
105 340,57
107 352,15
Materiais de consumo
22 695,00
28 405,43
Fornecimentos e serv. Externos
242 183,64
228 041,85
Gastos com pessoal
1 355 684,14 1 293 119,87
Ajustamentos de inventario
Imparidade de dividas a receber
Provisoes
Provisoes especificas
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
65 130,27
77 833,85
Outros gastos e perdas
13 031,68
5 201,17
Resultados antes de depreciações, gastos de financ.
96 408,99
161 074,46
e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.
147 296,79
157 447,29

2018

0,00

3 101,44
22 878,63

210,36
308,59

779,24
779,24
2 549,57
18 444,16

197,36
231,51

-34,15

-34,15

-98,23

-98,23

-98,23

26 190,43

21 970,33

-34,15

26 190,43

21 970,33

2017
0,00

CLDS
0,00

2018
0,00

RLIS

-156,37

-156,37

-156,37

-156,37

5 909,07
71 859,11

0,00

77 611,81

77 611,81

2018
0,00

-365,03

-365,03

-365,03

48,15

-316,88

6 061,02
71 016,09

0,00

76 760,23

76 760,23

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 428,57

3 428,57

3 428,57

2018

POAPMC

GAV

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 629,17

-3 629,17

-3 629,17

-3 629,17

0,00
3 629,17

2018

Outros

-588,87

-588,87

-588,87

588,87

2018

-642,41

-642,41

-642,41

642,41

2017
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