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I - RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

1.1 – Introdução 

As contas que agora se apresentam referem-se ao exercício de 2017 e ao trabalho desen-
volvido pela atual direção no seu 2º ano do mandato referente ao quadriénio 2016/2019. 

Durante o seu mandato para o quadriénio 2016/2019, a direção irá tentar encontrar meios 
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 existên-
cia, e da Universidade Sénior de Manique que veio trazer uma nova e dinamizadora ativi-
dade 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 2017: 

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 2017, 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, yoga, atividades interinstitucionais, exposi-
ções, passeios, bailes, teatro, sessões de esclarecimento, entre outras.  

Continuámos a realizar atividades entre os utentes do Centro de Convívio e os alunos da 
Universidade Sénior, aproveitando as datas festivas, tais como: Festa de Carnaval; Festa 
da Páscoa; Dia do Idoso; vários passeios culturais 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. O destaque vai para um Workshop sobre 
Igualdade de Género, com a apresentação de uma peça de teatro e um debate sobre o te-
ma, realizado na Casa de Histórias da Paula Rego, onde pudemos contar com o precioso 
apoio da Câmara Municipal de Cascais. 
Assim continuamos a trabalhar para promover um Envelhecimento Ativo e Saudável!   

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. A caminhar para os 8 anos de existência, continuamos a focar-nos no reconheci-
mento da população sénior como um ativo a valorizar, a incorporar valor ao potencial sé-
nior e a procurar continuamente a melhoria de qualidade dos serviços prestados, para me-
lhor satisfazer todos os que nos acompanham e acarinham. 

Em 2017, disponibilizámos 26 disciplinas, nas quais se inscreveram cerca de 90 alunos. 
Contámos também com a preciosa colaboração e participação de um total de 24 professo-
res voluntários e ainda 7 pessoas que dinamizaram ações pontuais de voluntariado. 

Foram várias as atividades dinamizadas: visitas de estudo e passeios, a segunda caminha-
da da UniMa, festas temáticas, workshops, conferências e palestras - que se constituem 
todas como atividades extra especialmente dedicadas ao convívio e partilha entre alunos, 
professores e outros convidados. 
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1.4 – Atividades Complementares 

A Associação tem cerca de seis centenas de sócios, tendo sido promovidas atividades com 
a finalidade de fomentar o convívio entre todos, atividades que serviram igualmente para 
angariação de fundos. 

Em 2017 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. 

1.5 – Situação Financeira 

No ano de 2017 as RECEITAS da Associação ascenderam a 95.058,54€, registando um 
aumento de 7.139,10 € enquanto as DESPESAS se fixaram em 89.210.64 €, um valor que 
é ligeiramente superior ao de 2016 (12.484,75 €). Tais variações contribuíram muito favora-
velmente para o resultado positivo alcançado de 5.847,90€, em linha com o de 2016 
(11.193,55 €), por motivos que adiante se referem.  

No lado das RECEITAS destaca-se a rubrica de quotização dos associados que ascendeu 
a 5.075,00€, descontando os custos com a cobrança, se cifrou em 3.957,50€  

Nas outras rubricas, destaca-se o valor alcançado com a realização de Festas, Almoços 
semanais, lanches e Bar num total de 13.246,33 €, contra 17.806 € no ano anterior, ou 
seja, uma variação negativa de 4.559,67 € (-34.40%). Os custos em géneros alimentares 
relativos às três rubricas somaram 7.021,06€, proporcionando uma receita líquida que atin-
giu os 6.225,27€, sendo inferior em 62% á apresentada em 2016.   

Também as rubricas de Confeção e venda de alguns produtos, como as maravilhas 
(933,00 €), Rifas (1.227,00€), Vendas de Natal (148,50 €), cantar as Janeiras (526.50€), 
passeios e excursões (2.156,00€), trouxeram receitas com bastante relevo. A estas 

somam-se ainda os transportes na carrinha (2.326,50 €) e o aluguer de espaço (866,83€). 

Quanto à Atividade Recreativa, as atuações pagas desceram em relação ao ano passado 
para os 2 650,00€ (- 250 €), não compensando totalmente os respetivos custos 
(3.559,04€), valores que em 2016 tinham sido semelhantes. 

A Universidade Sénior gerou uma receita de propinas de 10.717 €, refletindo uma estabili-
zação do número de alunos, fixando-se os custos contabilizados diretamente em 890,75€, 
havendo, todavia, outros encargos que não estão imputados nesta atividade nomeadamen-
te custos relacionados com gastos gerais e custos com o pessoal. 

O Protocolo anual com a Câmara, permitiu uma transferência de fundos para a Associação 
que é fundamental para assegurar o seu funcionamento e garantir ao longo dos anos a sua 
sustentabilidade. O seu valor atinge os 18 975€, a que este ano se acrescentam 11 000 € 
destinados à Universidade Sénior. Queremos igualmente salientar que no decorrer deste 
ano, e pela segunda vez recebemos um subsidio da Junta de Freguesia de Alcabideche no 
valor de 2.500 €. 

Do lado da DESPESAS, salienta-se a continuação do esforço de contenção de custos que 
implicou redução em algumas rubricas, mas em geral os aumentos de grande parte das ru-
bricas devem-se ao significativo crescimento da atividade da Associação com a realização 
das Festas, dos almoços semanais de baixo custo, dos lanches no Centro de Convívio e 
da Universidade Sénior. Salienta-se também a necessidade que houve de efetuar algumas 
obras e pequenas reparações que se revelaram indispensáveis para a conservação do Edi-
fício-sede que, por si só, ascenderam a cerca de 5 mil euros, valor este que acres-
centou património ao existente no Imobilizado da Associação. 
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Os Custos com Pessoal somaram 27.730,56 €, valor inferior aos 29.630,56 € do ano de 
2016, traduzindo uma redução de 1.900 €. Esta diminuição deve-se ao facto de uma funci-
onária se encontrar de baixa de maternidade e outra por baixa de doença. 

No final do ano a Associação registava dívidas a fornecedores no valor de 1.387 €, salda-

da em janeiro de 2017.  

1.6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2017, no valor 5.847,90 € seja 

aplicado na rubrica Resultados Transitados. 

1.7- 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 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.  
A todos eles, manifestamos o nosso apreço e reconhecimento pelo trabalho que vêm de-
senvolvendo, 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 Associação cumpra a sua nobre missão na área da solidari-
edade social. 

Um agradecimento também à Camara Municipal de Cascais e à Junta de Freguesia de Al-
cabideche 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 2017. 

 

Manique 8 de Março de 2018 

 

 

A Direção 
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Balanço (individual ou consolidado) 

II - CONTABILIDADE 



Relatório e contas 2017                                                                                         Pag. 6 

 
Demonstração (individual ou consolidada) dos resultados por naturezas 
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RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 31-12-2017 

RECEITAS  (€) DESPESAS  (€) 

  2017 2016   2017 2016 

Quotização 5.075,00 5.039,50 Géneros Alimentares 7.021,06 7.228,51 

Festas de Confraternização 2.289,50 6.473,50 Água 2.347,60 2.327,97 

Almoços /Semanais 8.329,30 6.792,82 Eletricidade 3.198,39 2.664,88 

Lanches - Centro Convívio 1.314,70 1.194,04 Gaz 546,60 916,22 

Bar 1.312,83 1.060,55 Seguros: Viaturas, Ac. pessoais 1.537,44 972,41 

Confeção de bolos 933,00 2.087,50 Combustíveis: Viaturas 1.246,75 1.350,53 

Licores 54,00 300,00 Material escritório 345,24 353,09 

Rifas 1.227,00 1.465,70 Telefone, TV, Correio 1.144,02 1.313,59 

Feiras Solidárias   127,00 Limpeza, Higiene e Conforto 1.654,73 714,69 

Quermesse 30,00 109,20 Ferramentas e Utensílios 1.524,64 482,97 

Vendas de Natal 148,50   Livros 1.406,87   

      Outros Materiais 95,56   

      Deslocações de Pessoal 44,30   

      Despesas de representação 523,71   

Cantar as Janeiras 526,50 473,40 Conservação Reparação:     

Passeios e Excursões 2.156,00 1.629,50       Edifício-sede 4.723,64 2.116,45 

Transportes na carrinha 2.326,50 1.650,00       Elevadores   2.620,17 

Aluguer de Espaço 866,83         Carrinhas 400,35 2.326,97 

Atividades Recreativas 2.650,00 4.071,49 Vigilância e Segurança 580,25 347,08 

Universidade Sénior 10.717,00 8.668,00 Custos c/ Pessoal 27.730,56 29.630,56 

Donativos 1.639,46 145,00 Impostos   101,45 

Juros de Depósitos   42,00 Outros Serviços 312,72 105,81 

Outras  receitas   329,00 Serviços Especializados     

Câmara Cascais  (Protocolo) 18.975,00       - Atividades Recreativas 3.599,04 3.240,00 

Centro Convívio 1.372,00 18.750,00      -Universidade Sénior 890,75 675,00 

Universidade Sénior 11.000,00 10.000,00      -Cobrança de quotas 1.117,50 1.007,90 

IEFP/Estado (Estágio) 2.842,32 757,60      -Contabilidade 1.476,00 1.476,00 

Junta Freguesia Alcabideche 2.500,00 2.000,00      -Outros serviços 1.214,35   

Subsídio ao Investimento 14.753,64 14.753,64       -Publicidade 90,75   

Pédicure 530,00        -Honorários 62,22   

Beneficio 15% IVA 884,46   Outros gastos 163,46   

Seguro 560,00         

Fotocopias 45,00   Amortizações do Exercício 24.212,14 14.753,64 

SOMA RECEITAS 95.058,54 87.919,44 SOMA DESPESAS 89.210,64 76.725,89 

       Resultado Positivo 5.847,90 11.193,35 
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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 as despesas e receitas da Associação, compro-
vando estar a contabilidade organizada de acordo com normativo contabilístico para as en-
tidades 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 2017. 

O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Direção durante 
o ano de 2017 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 sustentabili-
dade financeira.  

 

Manique 8 de Março de 2018 

 

 

O Conselho Fiscal 

 
 
 

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo 
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