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I - RELATÓRIO DA DIRECÇÃO
1.1 – Introdução
As contas que agora se apresentam referem-se ao exercício de 2018 e ao trabalho desenvolvido pela atual direção no seu 3º ano do mandato referente ao quadriénio 2016/2019.
Durante o seu mandato para o quadriénio 2016/2019, temos tentado encontrar 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 Séniores.
Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada uma das principais áreas de
atuação da Associação e as principais ações realizadas em 2018:
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 2018, frequentaram o Centro de Convívio 51 utentes, dos quais 12 são
homens e 39 são mulheres. Os dias da semana com maior frequência foram a segunda e a
quarta-feira.
Contando com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, a Junta de Freguesia de Alcabideche e de quatro voluntários, foram desenvolvidas atividades semanais que promovem o
bem-estar físico e mental, tais como: ginástica, hidroginástica, grupo coral, dinâmicas de
grupo, yoga, medição da tensão arterial e mánicure e pédicure. Organizámos diversas atividades pontuais, como: convívios interinstitucionais, exposições, piqueniques, caminhadas, 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; vários passeios 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 intergeracional.
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 9 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 procurar continuamente a melhoria de qualidade dos serviços prestados, para melhor satisfazer todos os que nos acompanham e acarinham.
Em 2018, disponibilizámos 28 disciplinas, nas quais se inscreveram 85 alunos. Contámos
também com a preciosa colaboração e participação de um total de 25 professores voluntários e ainda 3 pessoas que dinamizaram ações pontuais 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 esRelatório e contas 2018
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pecialmente dedicadas ao convívio e partilha entre alunos, professores e outros convidados.
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 2018 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 2018 as RECEITAS da Associação ascenderam a 71.564,60€, registando uma
diminuição de 23.493,94 € (-32,8%) enquanto as DESPESAS se fixaram em 79.323,03 €,
um valor que é ligeiramente inferior ao de 2017 (9.887,61 €). Tais variações contribuíram
para o resultado negativo de 7.758,43 €, por motivos que adiante se referem.
No lado das RECEITAS destaca-se a rubrica de quotização dos associados que ascendeu
a 5.211,50 €, descontado dos 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 e lanches e Bar num total de 10.339,80 €, contra 13.246,33 € no ano anterior, ou seja, uma variação negativa de 2.906,53 € (-28,10%). Os custos em géneros alimentares relativos às três rubricas somaram 5.824,13€, proporcionando uma receita
líquida que atingiu os 4.515,67€, sendo inferior em 37,76% á apresentada em 2017.
Também as rubricas de Confecção e venda de alguns produtos, como as maravilhas
(212,50 €), Rifas (1053,00€), Vendas de Natal (120,00 €), artesanato (375,00€), livros
(600,00 €) passeios e excursões (2.475,15€), trouxeram receitas com bastante relevo. A
estas somam-se ainda os transportes na carrinha (1.862,50 €) e o aluguer de espaço
(600,00€).
A Universidade Sénior gerou uma receita de propinas de 10.571,50 €, refletindo uma estabilização do número de alunos, havendo, todavia, outros encargos que não estão imputados nesta actividade 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
sustentabilidade. O seu valor atinge os 29.308,00€. Queremos igualmente salientar que no
decorrer deste ano, e pela segunda vez recebemos um subsidio da Junta de Freguesia de
Alcabideche no valor de 5.000,00 €.

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 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 efectuar algumas obras e pequenas reparações que se revelaram indispensáveis para a conservação do Edifício-sede que, por si só, ascenderam a cerca de 5 mil euros,
valor este que acrescentou património ao existente no Imobilizado da Associação.
Os Custos com Pessoal somaram 27.626,88€, valor quase igual aos 27.730,56 € do ano
de 2017, traduzindo uma diminuição 108,82 €.
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Na rúbrica “Gás” não surge qualquer despesa durante o ano de 2018. 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.
1.6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2018, no valor negativo
7.758,43 € 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 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.
A todos eles, manifestamos o nosso apreço 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 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 2018.
Manique 13 de Março de 2019
A Direção
Presidente - Anália Guerreiro
Vice-Presidente - Carlos Inocêncio
Secretário - Luis Rocha
Tesoureiro - Manuela Silva
Vogal - Fátima Silva
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II - CONTABILIDADE
2.1 - Balanço (individual ou consolidado)
CÓDIGO DE CONTAS

RUBRICAS

Datas

Notas
2018

ACTIVO
Activo não corrente
43+453+455-459
Activos fixos tangíveis
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

2017

401.502,20 421.124,58

210,51

125,94

401.712,71 421.250,52
Activo corrente
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Accionistas/Sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários

32+33+34+35+36+39
371
211+212-219
228-229+2713-279
24
263+268-269
232+238-239+2721+278-279
281
1411+1421
1431
46
11+12+13

51-261-262
52
53
54
551
552
56
57
58
59
818

29
25
273
2742
237+2711+2712+275

Total do ACTIVO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Interesses minoritários
Total do Capital Próprio

559,19

63.590,66 52.480,18
63.590,66 53.039,37
465.303,37 474.289,89

163.492,04 157.644,14

308.707,00 308.707,00
(7.758,43) 5.847,90
464.440,61 472.199,04

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas/Sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Passivos não correntes detidos para venda

221+222+225
218+276
24
264+265+268
25
231+238+2711+2712+2722+278
282+283
1412+1422
1432

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo
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0,00

258,30

1.387,63

565,81

693,22

38,65

10,00

862,76 2.090,85
862,76 2.090,85
465.303,37 474.289,89
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2.2 - Demonstração (individual ou consolidada) dos resultados por naturezas

Períodos
CÓDIGO DE CONTAS

+71+72
+75
+785-685+792
+73
+74
-61
-62
-63
-652+7622
-651+7621
-67+763
-653-657-658+7623+7627+7628
+77-66
+78(excepto 785)+791(excepto 7915)+798
-68(excepto 685)-6918-6928-6988
-64+761
-654-655-656+7624+7625+7626
+7915
-6911-6921-6981
811
812
818

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados
+
Subsídios à exploração
+
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos
+/conjuntos
Variação nos inventários da produção
+/Trabalhos para a própria entidade
+
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Imparidades de inventários (perdas/reversões)
-/+
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
-/+
Provisões (aumentos/reduções)
-/+
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+
Aumentos/Reduções de justo valor
+/Outros rendimentos e ganhos
+
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos =
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
-/+
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
-/+
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) =
Juros e rendimentos similares obtidos
+
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos =
Imposto sobre rendimento do período
-/+
Resultado liquido do período =
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
+/=
Resultado por acção básico
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2018

2017

34.614,47 35.317,32

5.824,13 7.021,06
27.325,22 30.083,42
25.081,88 27.730,56

36.950,14 59.741,22
327,00
163,46
13.006,38 30.060,04
20.764,81 24.212,14
(7.758,43) 5.847,90

(7.758,43) 5.847,90
(7.758,43) 5.847,90

0,00
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2.3 - RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 31-12-2018

RECEITAS (€)
2018
Quotização
Almoços /Festas
Lanches - Centro Convívio
Bar
Confecção de bolos
Licores
Rifas
Vendas de Natal
Artesanato
Livros
Passeios e Excursões
Transportes na carrinha
Aluguer de Espaço
Universidade Sénior
Donativos
Outras receitas
Câmara Cascais
Centro Convívio
IEFP/Estado (Estágio)
Junta Freguesia Alcabideche
Pedicure
Beneficio 0,5% IRS
Seguro

5.211,50
8.322,50
1.089,70
927,60
177,50
35,00
1.053,00
120,00
375,00
600,00
2.475,15
1.862,50
600,00
10.571,50
214,00
29.308,00
1.291,00
306,47
5.000,00
238,75
1.394,43
391,00

DESPESAS
2017

2018

5.075,00 Géneros Alimentares
8.329,30 Água
1.314,70 Electricidade
1.312,83 Gaz
933,00 Seguros: Viaturas, Ac.pessoais
54,00 Combustíveis: Viaturas
1.227,00 Material escritório
148,50 Comunicações:Tlf,TV, Correio
Limpeza, Higiene e Conforto
Ferramentas e Utensílios
2.156,00 Outros Materiais
2.326,50 Conservação Reparação :
866,83
Edificio-Sede
21.717,00
Elevadores
1.639,46
Carrinhas
Vigilância e Segurança
18.975,00 Custos c/ Pessoal
1.372,00 Impostos
2.842,32 Serviços Especializados
2.500,00 -Cobrança de quotas
530,00 -Contabilidade
884,46 -Outros serviços
560,00
-Publicidade
-Honorarios-reparações
Outros gastos

Amortizações do Exercício

SOMA RECEITAS

71.564,60 95.058,54 SOMA DESPESAS
Resultado
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(€)

5.824,13
2.289,53
2.058,75
1.377,90
1.034,82
1.391,43
1.195,10
1.435,59
1.001,72
795,58
1.683,04
4.918,91
513,41
818,21
27.626,88
327,00
1.028,70
1.777,35
475,40
224,88
730,00
29,90
20.764,81

2017
7.021,06
2.347,60
3.198,39
546,60
1.537,44
1.246,75
345,24
1.144,02
1.654,73
1.524,64
95,56
4.723,64
400,35
580,25
27.730,56

1.117,50
1.476,00
1.214,35
90,75
62,22
163,46
24.212,14

79.323,03 89.210,64
-7.758,43 5.847,90
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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, comprovando 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 2018.
O Conselho Fiscal manifesta o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Direcção durante o ano de 2018 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 13 de Março de 2019
O Conselho Fiscal
Presidente - Ana Matos
1º Relator - Miguel Roquete
2º Relator - Adelaide Felício

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
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