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I - RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

1.1 – Introdução 

As contas que agora se apresentam referem-se ao exercício de 2015 e ao trabalho desen-
volvido pela anterior direção no seu 3º ano do mandato referente ao triénio 2013/2015. 

A atual direção eleita para o mandato 2016/2019, reconhece o trabalho desenvolvido pela 
anterior direção e em especial o esforço desenvolvido para a estabilidade e consolidação 
financeira da Associação. 

No inicio do seu mandato para o quadriénio 2016/2019, a direção irá tentar encontrar mei-
os e soluções para que seja possível a Associação continuar a  prestar um serviço de reco-
nhecida qualidade através do seu Centro de Convívio que é a base e razão da sua exis-
tência, e da Universidade Sénior de Manique que veio trazer uma nova e dinamizadora 
atividade para os Séniores. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das principais áreas de 
atuação da Associação e as principais ações realizadas em 2015: 

1.2 - Centro de Convívio 

O Centro de Convívio é uma resposta social da Associação que se destina a desenvolver 
atividades socio-recreativas e culturais para idosos, combatendo a solidão e o isolamento 
social e incentivando a ocupação dos tempos livres e as relações interpessoais. 

Durante o ano de 2015, frequentaram o Centro de Convívio cerca de 60 utentes, alguns di-
ariamente, outros esporadicamente. Contando com a participação destes utentes foram de-
senvolvidas atividades que promovem o bem-estar físico e mental, tais como: ginástica, al-
fabetização, grupo coral, dinâmicas de grupo, atividades interinstitucionais, exposições, 
passeios, bailes, teatro, sessões de esclarecimento, entre outras.  

Foi dada continuidade à Oficina de Trabalhos Manuais. Esta atividade tem como objetivos 
incentivar a criatividade e imaginação; aumentar a auto-estima e criar trabalhos de artesa-
nato para participar em exposições e vendas locais. Também procurámos realizar mais ati-
vidades entre os utentes do Centro de Convívio e os alunos da Universidade Sénior, apro-
veitando as datas festivas, tais como: Festa da Páscoa; Tarde dos Avós; Dia do Idoso e 
Encontro de Natal. 

Para além disso demos continuidade ao Projeto "Lado a Lado" em parceria com outros 
centros de convívio do concelho, proporcionando troca de histórias e experiências entre os 
utentes das diferentes associações envolvidas.  

1.3 – Universidade Sénior 

A Universidade Sénior de Manique surgiu em 2010 com o propósito de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos seniores, de promover a aprendizagem 
ao longo da vida e de incentivar a uma participação ativa e positiva da população sénior do 
concelho. Com cinco anos de existência, continuamos a focar-nos no reconhecimento da 
população sénior como um ativo a valorizar, a incorporar valor ao potencial sénior e a pro-
curar continuamente a melhoria de qualidade dos serviços prestados, para melhor satisfa-
zer todos os que nos acompanham e acarinham. 

Em 2015 incentivamos a participação dos alunos nas mesmas disciplinas que já existiam 
no ano letivo anterior, mas também nas novas disciplinas que conseguimos disponibilizar – 
ao todo foram cerca de 20 disciplinas. Inscreveram-se cerca de 80 alunos e contámos com 
a colaboração e participação de 20 professores e formadores voluntários. 
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Foram várias as atividades dinamizadas: visitas de estudo e passeios, festas temáticas, 
ações de sensibilização, workshops e aulas experimentais e as Tertúlias com chá - ativida-
des mensais especialmente dedicadas ao convívio entre alunos, professores e outros con-
vidados.  

1.5 – Atividades Complementares 

A Associação tem cerca de cinco centenas de sócios ativos, tendo sido promovidas ativida-
des com a finalidade de fomentar o convívio entre todos, atividades que serviram igualmen-
te para angariação de fundos. 

Em 2015 continuaram a realizar-se os Almoços de Convívio semanais, à 4ª feira, a preços 
sociais, para todos os utentes do Centro de Convívio, da Universidade Sénior e restantes 
sócios. 

1.7 – Situação Financeira 

No ano de 2015 as RECEITAS da Associação ascenderam a 85 587€, registando um au-
mento de 5 835€ (+7,3%) enquanto as DESPESAS se fixaram em 73 143€, um valor que é 
ligeiramente inferior ao de 2014 (-742€). Tais variações contribuíram muito favoravelmente 
para o resultado positivo alcançado de 12 445€, bastante superior ao de 2014 (5 868 €), 
por motivos que adiante se referem.  

No lado das RECEITAS destaca-se a rubrica de quotização dos associados que ascendeu 
a 7 441€, apresentando um crescimento bastante significativo de 1 233 € face a 2014, va-
lor que, descontado dos custos com a cobrança, se cifrou em 6 007€ sendo, portanto, uma 
das receitas mais importantes da Associação.  

Nas outras rubricas, destaca-se o valor alcançado com a realização de Festas, Almoços 
semanais e lanches e Bar num total de 17 806€, contra 13 933€ no ano anterior, ou seja 
uma variação positiva de 3 873€ (+27,8%). Os custos em géneros alimentares relativos 
às três rubricas somaram 9 866€, proporcionando uma receita líquida que atingiu os 7 
940€.   

Também as rubricas de Confecção e venda de alguns produtos, como as maravilhas 
(1 001€), Rifas 1 849€), Feiras solidárias (263€), cantar as Janeiras (885€), passeios e 
excursões (2 010€), trouxeram receitas com bastante relevo. A estas somam-se ainda os 

transportes na carrinha (1 807€) e o aluguer de equipamentos (1 333€). 

Quanto ao Rancho Folclórico, as suas actuações pagas caíram um pouco este ano para 
os 2 580€ (-490€), não compensando totalmente os respectivos custos (3 926€), valores 
que em 2014 tinham sido semelhantes. 

 A Universidade Sénior gerou uma receita de propinas de 10 892 €, reflectindo o aumento 
do número de alunos, fixando-se os custos contabilizados directamente em 7 639€, haven-
do todavia outros encargos que não estão imputados nesta actividade. 

O Protocolo anual com a Câmara, permitiu uma transferência de fundos para a Associa-
ção que é fundamental para assegurar o seu funcionamento e garantir ao longo dos anos a 
sua sustentabilidade. O seu valor atinge os 18 750€, a que este ano se acrescentam 3 000 

€ destinados à Universidade Sénior.  

Do lado da DESPESAS, salienta-se a continuação do esforço de contenção de custos que 
implicou redução em algumas rubricas como a electricidade, mas em geral os aumentos de 
grande parte das rubricas devem-se ao significativo crescimento da actividade da Associa-
ção com a realização das Festas, dos almoços semanais de baixo custo, dos lanches no 
Centro de Convívio e da Universidade Senior. Salienta-se também a necessidade que hou-
ve de efectuar algumas obras e pequenas reparações que se revelaram indispensáveis pa-
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ra a conservação do Edificio-sede que, por si só, ascenderam a cerca de 4 mil euros. 

Os Custos com Pessoal somaram 12 096 €, valor muito inferior aos 26 106 € do ano de 
em 2014, traduzindo uma redução que atinge os 14 010 €, variação que justifica boa parte 
do resultado líquido alcançado. Esta redução deve-se à saída de uma empregada da As-
sociação no final de 2014, a qual não foi substituída, baixando os custos em cerca de -10 
mil euros. A saída da empregada implicou um grande esforço dos colaboradores volun-
tários, que mantiveram uma presença diária, efectuando as mais diversas tarefas, numa 
colaboração que é imprescindível e essencial para a continuidade da Associação.  

No final do ano a Associação não registava dívidas a fornecedores ou a terceiros.  

No que respeita às Disponibilidades Financeiras, os Depósitos Bancários fecharam o 
ano com um saldo de 28 526 €, contra 25 558 € no final de 2014. 

1.8 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

A Direcção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2015, no valor 12 445,16 € 

euros seja aplicado na rubrica 59-Resultados Transitados. 

1.9 - NOTA FINAL 

Queremos dirigir uma palavra de agradecimento a todos os que têm colaborado de forma 
voluntária com a Associação em diferentes áreas, designadamente os professores da Uni-
versidade Sénior, os colaboradores de apoio à cozinha, na confeção de produtos para ven-
da, na conservação dos jardins, na medição arterial, e em todas as ações de apoio geral. 
Aos elementos do Rancho, da Tuna e do Coro. A todos eles, manifestamos o nosso apre-
ço e reconhecimento pelo trabalho que vêm desenvolvendo, e beneficiam os cidadãos 
seniores com mais necessidade de apoio, o qual é efetuado com dedicação e empenho, 
expressão plena do conceito de Voluntariado, que é o fator decisivo para que esta Associ-
ação cumpra a sua nobre missão na área da solidariedade social. 

Um agradecimento também à Camara Municipal de Cascais pelo apoio que presta à Asso-
ciação, sem o qual não seria possível manter as suas actividades. 

Por ultimo, expressar o seu pesar pelos associados que faleceram em 2015, em especial 
pelo  associado Vítor Jorge Moreira Freire, um director e colaborador que trabalhou incan-
savelmente pelo fortalecimento da Associação durante os últimos anos. 

 

A Direção 

 

 

______________________________________________ 

Manuela Silva - Tesoureira 

 
 
 

_____________________________________________ 
Carminda Alvar - Secretária 

 
 
 

_____________________________________________ 
Fátima Silva - Vogal 
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Balanço (individual ou consolidado) 

II - CONTABILIDADE 

2015 2014

ACTIVO

Activo não corrente

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 455.649,88 464.378,52

42+455+452-459 Propriedades de investimento

441 Goodwill

44(excepto 441)+454+455-459 Activos intangíveis

372 Activos biológicos

4111+4121+4131-419 Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial

4112+4122+4132+4141-419 Participações financeiras - Outros métodos

266+268-269 Accionistas/Sócios

4113+4123+4133+4142+415-419+451+455-459 Outros activos financeiros

2741 Activos por impostos diferidos

455.649,88 464.378,52

Activo corrente

32+33+34+35+36+39 Inventários

371 Activos biológicos

211+212-219 Clientes

228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores

24 Estado e outros entes públicos 30,75

263+268-269 Accionistas/Sócios

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 532,98

281 Diferimentos

1411+1421 Activos financeiros detidos para negociação

1431 Outros activos financeiros

46 Activos não correntes detidos para venda

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 28.526,01 25.775,79

29.089,74 25.775,79

Total do ACTIVO 484.739,62 490.154,31

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

51-261-262 Capital realizado

52 Acções (quotas) próprias

53 Outros instrumentos de capital próprio

54 Prémios de emissão

551 Reservas legais

552 Outras reservas

56 Resultados transitados 134.005,43 128.137,61

57 Ajustamentos em activos financeiros

58 Excedentes de revalorização

59 Outras variações no capital próprio 338.214,28 352.967,92

818 Resultado líquido do período 12.445,16 5.867,82

Interesses minoritários

Total do Capital Próprio 484.664,87 486.973,35

PASSIVO

Passivo não corrente

29 Provisões

25 Financiamentos obtidos

273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego

2742 Passivos por impostos diferidos

237+2711+2712+275 Outras contas a pagar

0,00 0,00

Passivo corrente

221+222+225 Fornecedores

218+276 Adiantamentos de clientes

24 Estado e outros entes públicos 74,75 680,96

264+265+268 Accionistas/Sócios

25 Financiamentos obtidos

231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar 2.500,00

282+283 Diferimentos

1412+1422 Passivos financeiros detidos para negociação

1432 Outros passivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

74,75 3.180,96

Total do Passivo 74,75 3.180,96

Total do Capital Próprio e do Passivo 484.739,62 490.154,31

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS Notas
Datas
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Demonstração (individual ou consolidada) dos resultados por naturezas 

2015 2014

+71+72 Vendas e serviços prestados +
+75 Subsídios à exploração + 22.706,65 23.394,30

+785-685+792
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 

conjuntos
+/-

+73 Variação nos inventários da produção +/-
+74 Trabalhos para a própria entidade +
-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 9.865,56 7.817,82
-62 Fornecimentos e serviços externos - 36.273,80 24.117,65
-63 Gastos com pessoal - 12.095,98 26.106,67
-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+
-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+
-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+
-653-657-658+7623+7627+7628 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+
+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/-
+78(excepto 785)+791(excepto 7915)+798 Outros rendimentos e ganhos + 62.881,18 56.358,20
-68(excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas - 153,69 271,14

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = 27.198,80 21.439,22
-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 14.753,64 15.571,40
-654-655-656+7624+7625+7626 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = 12.445,16 5.867,82
+7915 Juros e rendimentos similares obtidos +
-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -
811 Resultado antes de impostos = 12.445,16 5.867,82
812 Imposto sobre rendimento do período -/+
818 Resultado liquido do período = 12.445,16 5.867,82

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no 

resultado líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/-

Interesses minoritários +/-

= 0,00 0,00

Resultado por acção básico

CÓDIGO DE CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Períodos
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RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 31-12-2015 

RECEITAS  (€) DESPESAS (€) 

  2015 2014   2015 2014 

Quotização 7 441,50 6.208,00 Géneros Alimentares 9 865,56 7.817,82 

Festas de Confraternização 9 073,40 8.355,50 Água 2 100,00 1.636,87 

Almoços /Semanais 6 189,30 3.940,00 Electricidade 2 723,27 3.186,31 

Lanches - Centro Convívio 1 339,31 641,00 Gaz 524,00 531,15 

Bar 1 204,97 996,43 Seguros: Viaturas, Ac. pessoais 1 101,18 763,95 

Confecção de bolos 1 001,00 2.430,20 Combustíveis: Viaturas 1 394,69 1.010,56 

Vinho Moscatel 171,00 284,00 Material escritório 1 229,91 436,64 

Rifas 1 849,00 1.892,00 Comunicações: Tlf, TV, Correio 1 518,48 1.600,11 

Feiras Solidárias 263,00 465,40 Limpeza, Higiene e Conforto 2 461,38 1.095,87 

Quermesse 46,50 266,50 Ferramentas e Utensílios 823,14 254,54 

Cantar as Janeiras 885,00 617,68 Conservação Reparação:     

Passeios e Excursões 2 010,00 1.493,50       Edificio-Sede 4 042,88 479,83 

Transportes na carrinha 1 807,00 1.125,00       Elevadores 1 157,55 1 347,76 

Aluguer de Equipamentos 1 333,00 600,00       Carrinhas 789,23 65,54 

Rancho / Actuações 2 580,00 3.070,00 Vigilância e Segurança 432,17 325,16 

Universidade Sénior 10 892,00 8.390,00 Custos c/ Pessoal 12 095,99 26.106,67 

Donativos 325,00 1.057,50 Impostos 98,65 271,14 

Juros de Depósitos 22,96 11,59 Outros Serviços 816,67 352,25 

Outras  receitas 18,60 - Serviços Especializados     

Câmara Cascais  (Protocolo)         - Rancho Folclórico 3 926.06 2.985,00 

Centro Convívio 18 750,00 18.450,00      -Universidade Sénior 7 639,42 4.590,51 

Universidade Sénior 3 000,00        -Cobrança de quotas 1 434,80 1.241,60 

IEFP/Estado (Estágio) 631,65 3.886,80      -Contabilidade 2 214,00 2.214,00 

            

Subsídio ao Investimento 14 753,64 15.571,40 Amortizações do Exercício 14 753,64 15.571,40 

            

SOMA RECEITAS 85 587,83 79.752,50 SOMA DESPESAS 73 142,67 73.884,68 

      Resultado Positivo 12 445,16 5.867,82 

TOTAL 85 587,83 79.752,50 TOTAL 85 587,83 79.752,50 
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III– PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal, nos termos estabelecidos estatutariamente, acompanhou a actividade 
da Direcção, bem como verificou e fiscalizou as despesas e receitas da Associação, com-
provando estar a contabilidade organizada de acordo com normativo contabilístico para as 
entidades do sector não lucrativo, em vigor. 

As verificações efectuadas traduzem correctamente a conformidade das contas, pelo que o 
Conselho Fiscal recomenda à Assembleia Geral que aprove a proposta de Aplicação do 
Resultado do Exercício, bem como o Relatório e Contas do Exercício de 2015. 

O Conselho Fiscal expressa o seu pesar pelo falecimento no passado mês de Março do 
seu associado e Técnico Oficial de Contas, Sr. Vítor Jorge Moreira Freire, um cidadão que 
trabalhou incansavelmente pelo fortalecimento da Associação dedicando-lhe, durante mui-
tos anos, boa parte dos seus tempos livres como membro dos órgãos sociais (Direcção e 
Conselho Fiscal) e como colaborador voluntário. 

O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Direcção duran-

te o ano de 2015 nas diversas áreas de intervenção, salientando como importantes facto-

res da vida da Associação neste mandato, o trabalho voluntário de numerosos colaborado-

res e a constante preocupação e tomada de medidas pela Direcção para garantir a sua 

sustentabilidade financeira. 

Manique 31 de Março de 2016 

 

O Conselho Fiscal 

 
 

________________________________ 
Aldemiro Silva - Presidente 

 
 

________________________________ 
Miguel Roquete -  1º Vogal 

 
 

________________________________ 
Adelaide Felício - 2º Vogal 

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo 
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social 

Fundada em 30 de Janeiro de 1993 
NIF - 503 381 594 

Praceta da Saudade, 22 - Manique de Baixo - 2645-614 Alcabideche 
Telefone 21 445 80 94 

www.nevesmanique.net 


