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I - RELATÓRIO DA DIREÇÃO
I.1 – Introdução
As contas que agora se apresentam referem-se ao exercício de 2021 e ao trabalho
desenvolvido pela atual direção durante o segundo ano do mandato referente ao
quadriénio 2020/2023.
Estando presente na memória e vivência de todos, no momento difícil que atravessámos
e que continuamos a atravessar, nunca é demais realçar o trabalho e empenho que
todos os membros da Direção, colaboradores e professores demonstraram na procura
da minimização possível dos danos que a Pandemia a todos colocou no dia a dia da nossa
associação.
São, pois, as contas de um novo ano atípico o qual lamentavelmente se refletirá ainda
no decorrer do ano de 2022.
Várias foram as medidas adotadas no sentido de provir a resposta adequada a cada
momento. Algumas das medidas, as quais a seguir se relevam, procuraram minimizar a
despesa e outras maximizar a receita possível.

I.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, incentivando a ocupação dos
tempos livres e o desenvolvimento das relações interpessoais, procurando assim
combater a solidão e o isolamento social.
No ano de 2021, graças à pandemia que continuava a assolar todo o mundo, apenas
pudemos desenvolver as nossas atividades presencialmente a partir de junho. Durante
este ano o Centro de Convívio contou com a participação de 27 utentes, dos quais 24
são mulheres e 3 são homens, com idades compreendidas entre os 63 e os 91 anos. Os
dias da semana com maior frequência foram a segunda e a quarta-feira.
Este regresso em junho obedeceu a todas as normas de segurança da Unidade de Saúde
Pública de Cascais. Neste sentido, os utentes tiveram que ser divididos em grupos no
máximo de 12 participantes por atividade, frequentando o centro em dias alternados.
Também por questões de segurança, as atividades eram todas dinamizadas pela
coordenadora do centro, evitando o contacto com pessoas externas à instituição. De
qualquer forma, foi possível retomar a prática da ginástica e do yoga e as dinâmicas de
grupo.
A partir de setembro já foi possível contar com a colaboração de alguns dos nossos
voluntários, mais concretamente na ginástica, yoga e momento de oração. Tivemos
ainda a possibilidade de fazer duas sessões de esclarecimento, uma sobre saúde mental
e outra sobre a alimentação; um passeio por Cascais e uma visita ao Museu do Mar; e
dentro do que era possível, celebrámos o Dia dos Avós e o Natal.
No que se refere às parcerias, devido a todas as restrições a que estávamos sujeitos,
apenas pudemos participar no Projeto "Palco da Vida", com o apoio da CMC. Mas foi
uma experiência muito enriquecedora para os nossos utentes.
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Foi mais um ano difícil, especialmente para os nossos utentes, que viram as suas
capacidades degradarem-se mais rapidamente pela falta da estimulação física e
cognitiva e do convívio que têm aqui no centro. Por outro lado, o medo ainda está muito
presente e o regresso às atividades foi muito lento e tímido. Da nossa parte,
trabalhámos o melhor que podíamos e sabíamos para contribuir para o bem-estar físico,
mental e social daqueles que tiveram coragem de regressar connosco.

I.3 – Universidade Sénior
Numa época em que a aprendizagem ao longo da vida se afirmou como uma realidade
incontornável, e em que as sociedades se deparam com uma população idosa cada vez
em maior número, mais qualificada, com uma esperança de vida mais elevada, com
tempo disponível e motivada para alargar conhecimentos, a Associação assume, desde
2010, a responsabilidade de contribuir para dar resposta às necessidades sociais,
culturais, educacionais e de convívio desta faixa da população através da Universidade
Sénior de Manique (UniMa).
As nossas atividades têm vindo a sofrer uma evolução digital e foi possível assegurar o
funcionamento da UniMa no ano letivo 2020/2021 com recurso a atividades remotas,
dando assim continuidade em 2021 à UniMa ONLINE criada em abril de 2020.
Sem possibilidade de realizar aulas presenciais no ano letivo 2020/2021 foram
asseguradas remotamente cerca de 13 disciplinas ao longo do ano (menos 14 face a
2019/2020), onde se inscreveram um total de 41 alunos (menos 73 alunos que no ano
letivo anterior).
Foi para contrariar esta evolução menos favorável que, mal existiram condições de
saúde pública, regressámos no ano letivo 2021/2022 com as aulas presenciais a par da
UniMa ONLINE.
Em paralelo com a atividade curricular há a registar a participação no projeto "Palco da
Vida" promovido pela Câmara Municipal de Cascais.
Trabalharemos para que, progressivamente, consigamos desenvolver e recuperar várias
atividades que ficaram suspensas devido à situação pandémica que se prolonga há dois
anos, assegurando o cumprimento das normas de segurança e de higiene
imprescindíveis para o bem-estar dos nossos alunos e voluntários.

I.4 – Atividades Complementares
A Associação mantém cerca de seis centenas de sócios, os quais pela continuidade do
pagamento das suas quotas permitiram continuar a minimizar a recessão sofrida pela
Associação com a paragem das suas habituais atividades desde março de 2020.
A iniciativa Máscaras Acessíveis, promovida pela CMC em 2020 manteve-se em 2021,
mas as receitas que gerou foram aquém do realizado no ano anterior. Também os
donativos arrecadados não estiveram à altura do ano transato.
No ano de 2021 concluíram-se as obras iniciadas no ano anterior e que valeram a
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aceitação das entidades competentes, nomeadamente a CMC e a Segurança Social.
Esperamos em breve encher esta casa com os seus associados na realização das
atividades a que estávamos habituados e que vamos progressivamente retomando com
prazer e segurança.

I.5 – Situação Financeira
No ano de 2021 os RENDIMENTOS da Associação ascenderam a 67.708€, registando um
decréscimo de 23%, isto é, cerca de 22 mil euros face a 2020, enquanto os GASTOS se
fixaram em 67.532€, um valor que é inferior a 2020 em 25%. No computo geral a
redução dos Gastos compensou a redução dos Rendimentos, tendo assim remetido o
resultado do período para um valor positivo de 177€.
No lado dos RENDIMENTOS salienta-se o crescimento de 22% da quotização dos
associados, que totalizou 5.963€, como resposta ao apelo feito para a participação dos
sócios e no esforço da cobrança das quotas. A este valor está indexado o custo com a
cobrança, que se cifrou em 1.176€.
Quanto ao centro de convívio o Rendimento manteve-se estagnado em cerca de 900
euros, refletindo a ausência de utentes em boa parte do ano, à semelhança de 2020.
As restantes rubricas dependentes de atividades presenciais, como a realização de
festas, almoços semanais, lanches e cafetaria foram nulos, ou seja, uma nova contração
de mais cerca de 5 mil euros que se juntaram aos 9 mil de 2020, contra os 14 mil
atingidos em 2019. Também os custos em géneros alimentícios praticamente se
anularam neste período.
Outras rúbricas como Rifas (424€), passeios e excursões (0€), e transportes dos utentes
na carrinha (306€), trouxeram redução nos rendimentos em 2021, apenas compensada
positivamente com a iniciativa de recolha de papel (894€).
A Universidade Sénior gerou uma receita de cerca de 5.103€, refletindo nova quebra de
30% apesar do recurso às aulas à distância desde o primeiro confinamento. Progressivas
desistências, o encerramento de aulas de caráter prático e a política de descontos
implementada pela direção para apoiar os alunos, contribuiu para a redução de receitas,
sem, contudo, ter sido viável reduzir os encargos nomeadamente custos relacionados
com gastos gerais e custos com o pessoal.
O Protocolo anual com a Câmara, permitiu mais uma vez uma transferência de fundos
para a Associação que foi fundamental para assegurar o seu funcionamento e tem
garantido ao longo dos anos a sua sustentabilidade. O seu valor atinge os 30 mil euros.
O Programa de Máscaras Acessíveis permitiu à Associação, obter rendimentos e
donativos excecionais, que a par dos gastos fixos gerais e com pessoal, permitiu em boa
parte o equilíbrio causado pelas reduções de rendimento anteriormente listadas.
Do lado dos GASTOS, verificou-se uma contração nas rubricas de caráter variável que
permitiram acompanhar a quebra dos rendimentos, como por exemplo os géneros
alimentícios, gastos com deslocações, limpeza higiene e conforto. Muitos foram os
gastos que se mantiveram inalterados como os com segurança, água, luz, comunicações,
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uma vez que a componente fixa destas contas é muito elevada face à variável. Já outros
gastos sofreram um crescimento, de onde se destaca 16% da rubrica mais pesada, a de
pessoal. Este aumento ocorreu já no 2º semestre de 2021 e pautou-se pela legal
correção à massa salarial, pela qual a atual direção se responsabilizou
prospectivamente.
Os Gastos com Pessoal somaram assim 37 mil euros, mais 5 mil que no ano anterior.
Salienta-se também a necessidade que houve de efetuar obras significativas, aquisição
de material e outras reparações que se revelaram indispensáveis para a conservação do
Edifício-sede.
Já havíamos reportado que no ano de 2021 verificou-se a existência de uma
contingência de remodelação de algumas áreas da sede, nomeadamente com a
instalação de portas corta fogo para maior segurança, e adequação de uma das casas de
banho de acordo com o atual normativo para deficientes. O total das obras ascendeu a
26 mil euros dos quais 21 mil foram financiados pela CMC e 5 mil foram possíveis
recuperar via devolução pelo Estado do IVA suportado.
A Provisão constituída em 2020 foi em parte utilizada para suportar serviços técnicos
especializados referentes à obra e não financiados, a parecer jurídico que permitiu
realizar a revisão da massa salarial de forma correta e, por fim, alterar os procedimentos
contabilísticos que exigem a especialização dos gastos dos exercícios, trazendo assim
mais custos para o ano em apreço. Mantivemos ainda a provisão em 1.441€ para usar
em novos desafios em 2022.
Na rúbrica “Gás” apresenta-se uma despesa nula durante o ano de 2021 devido ao
habitual donativo, desde a inauguração da nossa sede, da Empresa SILVINO NOGUEIRA
SANTO, LDA (Galp Gás Rana) ao fornecer gás a maior parte dos anos gratuitamente,
situação que não queremos deixar de enaltecer e agradecer.
No Resultado Líquido da Associação fica espelhado o esforço para reequilibrar as
quebras na atividade da Associação e o afastamento dos utentes e alunos, através de
outras alternativas encontradas em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais.

I.6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2021 no valor positivo de
176,50 € seja aplicado na rubrica Resultados Transitados.

I.7- 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 Universidade Sénior, os colaboradores de apoio à cozinha, na confeção de produtos
para venda, na conservação dos jardins, na medição arterial, e em todas as ações de
apoio geral, que foram possíveis de realizar em 2021. A todos eles, manifestamos o
nosso apreço e reconhecimento pelo trabalho que vêm desenvolvendo, e beneficiando
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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 Associação cumpra a sua nobre missão na área da solidariedade social.
Um agradecimento também à Câmara Municipal de Cascais e à Junta de Freguesia de
Alcabideche pelo apoio que prestam à Associação, sem o qual não seria possível manter
as suas atividades.
Por último, expressar o seu pesar pelos associados que faleceram em 2021.

Manique, 7 de março de 2022

A Direção
Presidente - Paulo José Romão Duarte
Vice-Presidente - Maria de Lurdes Dias Rodrigues
Secretário - Carla Sofia da Costa Rodrigues Machado
Tesoureiro - Maria das Neves Franco Nunes Ribeiro
Vogal - Susana Maria Jesus Ferreira Elias
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II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
II.1 – BALANÇO

Associação Apoio Social N. Sra das Neves Manique de Baixo
Exercício de 2021
Balanços em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(U.m.: €)
Rubricas

31/12/2021

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Participações financeiras - outros métodos
Ativo corrente
Estado e outros entes públicos
Outros créditos a receber
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

31/12/2020

432.068
610

424.051
470

432.677

424.521

4.849,11
2.598
54.108

0,00
2.598
60.511

61.555

63.109

494.232

487.630

183.218
304.642
177

183.071
298.110
147

488.037

481.328

1.441

6.000

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Resultados transitados
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total do capital próprio

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras dividas a pagar

1.441

6.000

643
1.051
3.060

0
264
39

4.754

302

Total do passivo

6.195

6.302

Total do capital próprio e do passivo

494.232

487.630
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II.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Associação Apoio Social N. Sra das Neves Manique de Baixo
Exercício de 2021
Demonstração individual dos resultados por natureza
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(U.m.: €)
Ano de

RENDIMENTOS E GASTOS

2021

Vendas e serviços prestados

2020
12.664

14.501

Subsídios à exploração
Custo da mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

31.352
-26
-17.179
-36.897
3.021
20.671
-395
13.210

36.282
-2.960
-30.809
-31.694
-6.000
38.823
-645
17.498

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-13.033

-17.350

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

177

147

Resultado antes de impostos

177

147

Resultado líquido do período

177

147
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II.3 – RESUMO INFORMAÇÃO ANALITICA
(U.m.: €)

RENDIMENTOS

2021

2020

GASTOS

Camara Municipal de Cascais
Subsídios para investimentos
Quotização
Universidade Sénior
Reversão de provisões do exercício
Programa mascaras
Beneficio 0,5% IRS
Junta de Freguesia de Alcabideche
Centro de Convívio
Campanha Papel
Donativos
Rifas
Transportes utentes
Seguro Unima
Outras Receitas
Almoços /Festas
Lanches - Centro de Convívio
Cafetaria
Passeios e Excursões

30.267
14.518
5.963
5.103
3.021
2.856
1.213
1.000
939
894
810
424
306
280
115
0
0
0
0

36.282
14.217
4.454
9.051
0
6.995
1.086
0
893
0
10.022
841
505
23
297
4.137
469
336
0

Total dos rendimentos

67.708

89.607 Total Gastos

Resultado

177

Gastos com pessoal
Eletricidade
Água
Conservação e reparação
Deslocações e alugueres
Seguros
Comunicações: tlf, tv, correio
Combustíveis de viaturas
Outros gastos
Limpeza higiene e conforto
Impostos
Ferramentas e utensílios
Material escritório
Géneros alimentares
Publicidade
Gás
Serviços especializados:
Cobranças de quotas
Contabilidade
Vigilância e segurança
Amortizações do exercício
Provisões do exercício

2021

2020

36.897
2.901
2.557
2.382
1.832
1.136
934
847
557
520
345
211
61
26
18
0

31.694
3.555
1.742
11.420
4.844
595
1.209
425
397
641
410
1.881
1.584
2.960
0
192

1.176
1.827
273
13.033
0

674
1.624
262
17.350
6.000

67.532

89.459

147
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III – PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal, nos termos estabelecidos estatutariamente, acompanhou a atividade
da Direção, bem como verificou e fiscalizou os Gastos e Rendimentos da Associação,
comprovando estar a contabilidade organizada de acordo com normativo contabilístico
para as entidades do sector não lucrativo, em vigor.
As verificações efetuadas traduzem corretamente 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 2021.
O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Direção
durante o ano de 2021 nas diversas áreas de intervenção, salientando como importantes
fatores da vida da Associação neste mandato, o trabalho voluntário de numerosos
colaboradores e a constante preocupação e tomada de medidas pela Direção para
garantir a sua sustentabilidade financeira.
Manique, 7 de março de 2022

O Conselho Fiscal
Presidente - Soraia Andreia Marques Dorropio
1º Relator - Patrícia Alexandra Carvalho Fino
2º Relator - Maria Eduarda Lemos Pimentel Sarmento
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