
Relatório e contas 2019                                                                                        Pag.   

 

 
 
 
 

Associação de Apoio Social 
Nossa Senhora das Neves 

Manique de Baixo 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório e Contas da Direção 
Parecer do Conselho Fiscal 

Exercício de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembleia Geral de 27/09/2020 

 



Relatório e contas 2019                                                                                         Pag. 2 

 

 I - RELATÓRIO DA DIREÇÃO 

I.1 – Introdução 

As contas que agora se apresentam referem-se ao exercício de 2019 e ao trabalho desenvolvido pe-
la anterior direção no seu último ano do mandato referente ao quadriénio 2016/2019. 

Durante o seu mandato para o quadriénio 2016/2019, foram procurados meios e soluções para que 
seja possível a Associação continuar a prestar um serviço de reconhecida qualidade através do seu 
Centro de Convívio que é a base e razão da sua existência, e da Universidade Sénior de Manique 
que veio trazer uma nova e dinamizadora atividade para os Seniores. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das principais áreas de atuação da 
Associação e as principais ações realizadas em 2019: 

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 desenvolvi-
mento das relações interpessoais, procurando assim combater a solidão e o isolamento social. 

Durante o ano de 2019, frequentaram o Centro de Convívio 54 utentes, dos quais 11 são homens 
e 43 são mulheres, com idades compreendidas entre os 65 e os 90 anos. Os dias da semana com 
maior frequência foram a segunda, a quarta, e a sexta-feira. 

Contando com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, a Junta de Freguesia de Alcabideche e 
de seis voluntários, foram desenvolvidas atividades semanais que promovem o bem-estar físico e 
mental, tais como: ginástica, hidroginástica, grupo coral, dinâmicas de grupo, alfabetização, mo-
mentos de oração, yoga, medição da tensão arterial e pédicure. Organizámos diversas atividades 
pontuais, como: convívios interinstitucionais, exposições, piqueniques, caminhadas, bai-
les, encontros desportivos, sessões de esclarecimento, entre outras. 

Continuámos a realizar atividades entre os utentes do Centro de Convívio e os alunos da Universida-
de Sénior, aproveitando as datas festivas, tais como: Festa de Carnaval; Festa da Páscoa; vários pas-
seios culturais e a Festa de Natal. 

Para além disso demos continuidade ao Projeto "Lado a Lado" em parceria com outras instituições 
do Concelho, onde procuramos promover o convívio interinstitucional, e ao Projeto “Treasure” em 
parceria com a Escola Salesiana de Manique, com o qual fomentamos o convívio intergeracio-
nal. Também tivemos a oportunidade de participar no Programa "Nós e os Outros", que fomenta o 
desenvolvimento pessoal e social. 

Assim continuamos a trabalhar para promover um Envelhecimento Ativo e Saudável! 

I.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. Celebramos, já 
em 2020, os 10 anos de existência, continuando o nosso foco no reconhecimento da população sé-
nior como um ativo a valorizar, a incorporar valor ao potencial sénior e a procurar continuamente a 
melhoria de qualidade dos serviços prestados, para melhor satisfazer todos os que nos acompa-
nham e acarinham. 

No ano letivo 2018/2019, disponibilizámos 23 disciplinas, nas quais se inscreveram 90 alunos, atin-
gindo assim um novo recorde de inscrições. Contámos também com a preciosa colaboração e parti-
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cipação de um total de 18 professores voluntários e ainda 5 pessoas que dinamizaram ações pontu-
ais de voluntariado. 

Foram várias as atividades dinamizadas: visitas de estudo e passeios, 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. 

Semelhante sucesso foi obtido no ano letivo 2019/2020 apesar dos contratempos e limitações soci-
ais que todos bem conhecemos com a pandemia mundial que vivemos. 
 

I.4 – Atividades Complementares 

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

Em 2019 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. 

 

I.5 – Situação Financeira 

No ano de 2019 os RENDIMENTOS da Associação ascenderam a 94.997€, registando um crescimen-
to de 33%, isto é, cerca de 23 mil euros enquanto os GASTOS se fixaram em 95.191€, um valor que 
é superior a 2018 em 20%. No entanto, no computo geral a progressão de Rendimentos ultrapassou 
os Gastos, tendo remetido o resultado do período para -194€.  

No lado dos RENDIMENTOS destaca-se a rubrica de quotização dos associados que ascendeu a 
6.822€, descontado dos custos com a cobrança, se cifrou em 1.207,20€. 

Nas outras rubricas, destaca-se o valor, alcançado com a realização de festas, almoços semanais, 
lanches e cafetaria num total de 14.233€, contra 10.340€ no ano anterior, ou seja, um crescimento 
de 3.894€ (+38%). Os custos em géneros alimentares relativos às três rubricas somaram 7.855€, 
proporcionando uma receita líquida que atingiu os 6.378€, sendo superior em 44% à apresentada 
em 2018.   

Também outras rúbricas como Rifas (900€), passeios e excursões (1.701€), e transportes dos uten-
tes na carrinha (2.267€), trouxeram Rendimentos ao exercício de 2019. 

A Universidade Sénior gerou uma receita de 13.008€, refletindo ligeira subida do número de alu-
nos, havendo, todavia, outros encargos que não estão imputados nesta atividade nomeadamente 
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 sustentabilida-
de. O seu valor atinge os 32.067€. Parte deste valor destinou-se a comparticipar em passeios e visi-
tas de estudo, cujos gastos estão este ano evidenciados em “Deslocações e alugueres”. Queremos 
igualmente salientar que no decorrer deste ano, e pela segunda vez recebemos um subsídio da Jun-
ta de Freguesia de Alcabideche no valor de 5.000€. 

Do lado dos GASTOS, verificou-se um aumento que acompanhou o crescimento da atividade da As-
sociação 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 efectuar 
obras, aquisição de material e pequenas reparações que se revelaram indispensáveis para a conser-
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vação do Edifício-sede, mas para as quais se conseguiu obter subsídios que as compensam parcial-
mente. 

Os Gastos com Pessoal somaram 31.982€, valor ligeiramente superior aos 25.082€ do ano de 2018, 
traduzindo um crescimento 6.901€, reflexo do aumento de um recurso ao quadro de pessoal que 
no ano transato estava a ser apoiado pelo IEFP. 

Na rúbrica “Gás” não surge qualquer despesa durante o ano de 2019. Como vem sendo habitual 
desde a inauguração da nossa sede, a empresa SILVINO NOGUEIRA SANTO, LDA (Galp Gás Rana) 
tem fornecido o gás a maior parte dos anos gratuitamente, situação que não queremos deixar de 
enaltecer e agradecer. 

No Resultado Líquido da Associação fica espelhado o equilíbrio entre o crescimento da atividade e 
dos apoios obtidos, face aos gastos existentes.  

I.6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2019, no valor negativo -193,79 € seja 

aplicado na rubrica Resultados Transitados. 

I.7- NOTA FINAL 

Queremos dirigir uma palavra de agradecimento a todos os que têm colaborado de forma voluntá-
ria 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 jar-
dins, na medição arterial, e em todas as ações de apoio geral.  A todos eles, manifestamos o nosso 
apreço e reconhecimento pelo trabalho que vêm desenvolvendo, e beneficiando os cidadãos senio-
res 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 Camara 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 2019. 

 

Manique, 12 de junho de 2020 

 

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 
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II.2 - Demonstração de resultados 
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II.3 - RESUMO INFORMAÇÃO ANALITICA 

          (U.m.: €) 

RENDIMENTOS 2019 2018 GASTOS 2019 2018 

Universidade Sénior 13.008 10.572 Gastos com pessoal 31.982 27.627 

Almoços /Festas 11.549 8.323 Ferramentas e utensílios 9.774 1.002 

Quotização 6.823 5.212 Géneros alimentares 7.855 5.824 

Transportes utentes 2.267 1.863 Deslocações e alugueres 5.267 0 

Cafetaria 1.561 928 Conservação e reparação: 5.249 7.845 

Centro de Convívio 1.389 1.291 Eletricidade 3.898 2.059 

Passeios e Excursões 1.701 2.475 Água 1.722 2.290 

Lanches - Centro de Convívio 1.124 1.090 Comunicações: tlf, tv, correio 1.331 1.195 

Outras Receitas 1.590 2.146 Limpeza higiene e conforto 1.287 1.436 

Rifas 900 1.053 Combustíveis: viaturas 1.278 1.035 

Seguro Unima 795 391 Material escritório 831 1.391 

Beneficio 0,5% IRS 718 1.394 Seguros: viaturas e ac. pessoais 502 1.378 

Donativos 375 214 Outros gastos 353 825 

IEFP/Estado (Estágio) 0 306 Impostos 344 327 

Camara de Cascais 32.067 29.308 Vigilância e segurança 262 818 

Junta de Freg. de Alcabideche 5.000 5.000 Serviços especializados:     

Subsídios para investimentos 14.133 0 Cobranças de quotas 1.207 1.029 

      Contabilidade 1.550 1.777 

      Outros 3.460 475 

      Publicidade 528 225 

      Amortizações do exercício 16.512 20.765 

Total dos rendimentos 94.997 71.565 Total Gastos 95.191 79.323 

      Resultado -194 -7.758 
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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 con-
tabilidade organizada de acordo com normativo contabilístico para as entidades do sector não lu-
crativo, 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 Exercí-
cio, bem como o Relatório e Contas do Exercício de 2019. 

O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Direção durante o ano de 
2019 nas diversas áreas de intervenção, salientando como importantes fatores da vida da Associa-
ção 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, 12 de junho de 2020 

  

O Conselho Fiscal 

Presidente - Soraia Andreia Marques Dorropio 

1º Relator - Patrícia Alexandra Carvalho Fino 

2º Relator - Maria Eduarda Lemos Pimentel Sarmento 

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 
Telefones  21 445 80 94  |  91 113 91 04 

geral@nevesmanique.net  |  www.nevesmanique.net 


