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- lntrodução
Neste documento, analisamos o funcionamento anual da instituição e as especialidades que se prendem
com os resultados obtidos nas quatro valências da lnstituição: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário,
ERPI e Apoio e Desenvolvimento Social.

Em Novembro de 2019, os sócios validaram o Programa de Ação e Orçamento, onde estavam plasmados
os objetivos que pretendíamos atingir e as atividades que lhes serviam de suporte, alicerçados na missão e
nos valores que regem esta instituição para 2O2O.

lniciámos esse exercício com enorme expetativa face às notícias que vinham de Oriente, mas durante os
meses de Janeiro e Fevereiro a atividade da Liga desenvolveu-se de acordo com o planeado. Porém, em
Março,

o país foi surpreendido pela pandemia COVID-19 e a partir daí toda a nossa vida e a da

nossa

instituição se alteraram.

Fomos, por isso mesmo, obrigados a tomar um conjunto de medidas verdadeiramente excecionais. A
saúde dos nossos utentes e dos nossos colaboradores impunha que fossem tomadas medidas corretas e
atempadas. Elaborámos e pusemos em prática um rigoroso Plano de Contingência que implicava enormes
custos humanos e financeiros e que sistematicamente foi sendo atualizado. Encerrámos o Centro de Dia e

estes utentes passaram

a ser apoiados no domicílio. Para prevenir

possíveis contágios, adquirimos

material descartável para entrega das refeições, equipamentos de proteção individual

e

material de

higienização; os colaboradores passaram a trabalhar em equipas em espelho fazendo turnos de 10 dias.
Estas equipas eram sempre testadas antes de regressarem ao trabalho. Uma medida que a todos nos
custou tomar, mas que se revelou necessária em prol de um bem maior, foi o cancelamento das visitas aos
utentes de ERPI.

Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias

Apraz-nos registar que todo este desgaste físico e emocional por parte de todos valeu a pena: não tivemos
um único caso de Covid-19 nem entre os nossos utentes nem entre os nossos colaboradores.
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Apesar do horizonte cinzento e incerto, não baixamos os braços e continuamos a lutar para conseguir
concretizar os objetivos que eram alcançáveis e foram muitos os que concretizamos, mesmo em tempo de
pandemia e de grandes constrangimentos.

O quadro de pessoal no ano em análise teve várias alterações ao longo do ano de 2020. Logo no mês de

fevereiro, com a aposentação de uma das cozinheiras, houve necessidade de reforçar o quadro de
pessoal afeto à cozinha com a contratação de uma nova cozinheira. Também no final do mês de fevereiro

terminou o CEI+ protocolado com o IEFP. Com a evolução do quadro pandémico, e uma vez que no final

do mês de março tivemos de colocar as equipas a trabalhar em espelho, houve necessidade de reforçar
as auxiliares de serviços gerais. Assim, no mês de Abril contratou-se mais uma auxiliar. Estas equipas em
espelho trabalharam até ao final da segunda semana de Junho, regressando depois aos horários normais.

No final do mês de Julho, e uma vez que uma das auxiliares terminou contrato de trabalho, houve
necessidade de contratar mais uma funcionária, também para dar apoio em época de férias do pessoal.

Ao longo do ano sentimos grande dificuldade na contratação de novos colaboradores, pelo evoluir da
pandemia, pela escassez de pessoas disponíveis para este tipo de funções. O final do ano de 2020 foi
muito desgastante para os funcionários, que não baixaram os braços, tendo trabalhado novamente em
espelho, conseguiram assegurar todas as funções necessários para o bom funcionamento da instituição,

tendo havido períodos de escassez de recursos humanos, face à ausência de alguns funcionários que
tiveram de fazer isolamento profilático. Mantivemos as candidaturas e o apoio do IEFP, em especial no
apoio à contratação. Das candidaturas efetuadas não apareceram candidatos para ocupar as vagas de
emprego.

Para apoio e desenvolvimento das atividades relacionadas com as três respostas sociais,

a

instituição

contou ao longo do ano, com os serviços dos seguintes técnicos e funcionários:

í.1 - Gontrato sem termo:
Categoria

- 1 Diretor de Serviços
- 6 Ajudantes de Ação Direta
- 2 Cozinheiras

-

Centro Dia

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

20o/o

50o/o

30o/o

1x100%

4x l00o/o

1x 100o/o

50Yo

10Oo/o

50o/o

1 Cozinheira

100o/o

- 3 Auxiliares de Serviços Gerais

-

1

Terapeuta Ocupacional

2x
20o/o

10Oo/o

50o/o

1x

100o/o

30%
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Serviço de Apoio Domiciliário

- 3 Auxiliar de Serviços Gerais

1.3

- Medida

Afetação comum às respostas sociais

Contrato Empreso lnserção (CEI+):
Centro Dia

Categoria

- 1 Auxiliar de Serviços Gerais

Serviço de Apoio Domiciliário

ERPI

Afetação comum às respostas sociais

1.4 - Prestação de Servicos a tempo parcial:
Centro Dia

Categoria

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

- 1 Médica/o

20o/o

7Oo/o

10o/o

- 1 Enfermeira

20%

70o/o

1Oo/o

í.6 Quadro seral de pessoal em 3í de Dezembro de 2020:
Categoria

Situação/vínculo

- 1 Diretor de Serviços

Contrato sem termo

- 6 Ajudantes de Ação Direta

Contrato sem termo

- 3 Cozinheiras

Contrato sem termo

- 3 Auxiliares dos Serviços Gerais

Contrato sem termo

- 2 Auxiliar dos Serviços Gerais

Contrato a termo

-

Contrato sem termo

1

Terapeuta Ocupacional

- 1 Médica/o

Prestação de serviços/tempo parcial

- 1 Enfermeira

Prestação de serviços/tempo parcial

2 - Edifício
Para além das pequenas intervenções no interior do edifício com a adaptação da sala dos utentes no piso

0, bem como no piso -1 ao nível do refeitório, houve necessidade de intervir na fachada exterior a sul para
impedir as infiltrações

e humidades que vinham acontecendo na zona das máquinas e da

lavandaria.

Relativamente ao elevador, além da normal manutenção mensal, houve necessidade de efetuar'algumas
reparações, face ao desgaste normal do seu funcionamento. De modo tornar a instituição energeticamente

mais eficiente, continuamos a substituir a iluminação interior, passando as mesmas a ser com tecnologia
LED, sendo estas mais eficientes e económicas ao nível do consumo. Efetuámos obras necessárias para
o alargamento do acesso exterior, a sul, e consolidámos o talude de suporte ao edifício.

3

-

Equipamento

Não tendo sido um ano de muitos investimentos, foi-o na verdade de grande impacto financeiro, desde

logo com a aquisição de equipamento de proteção individual (EPl's), muito necessário ao longo deste
ultimo anoO. Conseguimos antecipar e efetuar parte das aquisições ainda no mês de fevereiro, a prêços
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normais de mercado, como é o caso de luvas, batas, aventais descartáveis, mas foi um ano bastante
dispendioso, uma vez que ao longo do ano este tipo de equipamentos teve subida enorme de preços,
devido à escassez dos mesmos, mas nunca nos faltou material.

De qualquer forma estes investimentos foram ponderados, dados como indispensáveis para melhorar
eficiência do serviço, a segurança ou o conforto dos funcionários e utentes.

Assim adquirimos ao longo do ano de 2020:

- EPI's (luvas descartáveis,

máscaras cirúrgicas e FFP2, batas, fatos de proteçâo, manguitos, cobre

sapatos)
- MdÍnitas descaúáveis de takeaway;
- Tapetes higienizantes;

- Fardamento adequado para as funcionárias;
- Separador em acrílico para as visitas;

- Pulverizador para desinfeção dos espaços;
- Diversos equipamentos e utensílios de cozinha;

4 - Respostas Sociais

4.1- Centro de Dia
Através desta resposta social proporcionamos alimentação, cuidados de higiene, atividades de animação,
terapia ocupacional, apoio médico e de enfermagem e ligação do médico de família aos nossos utentes.

Funciona diariamente das

th às 19h. Frequentam esta resposta social, em média, onze utentes,

correspondendo ao número de beneficiários protocolados com o lSS.
Com o evoluir da pandemia, durante o mês de Março de 2020, tivemos orientações por parte da Segurança

Social para encerrar o equipamento de Centro de Dia, principalmente os que funcionavam no mesmo
edifício das ERPI. Assim, estes utentes passaram a receber todo o apoio em casa, tal como os utentes do
Serviço de Apoio domiciliário, desde o apoio com a toma de medicação, às refeições e ao tratamento de
roupa.

4.2

-

Estrutura Residencial para Pessoas ldosas

A Estrutura Residencial (ERPI) constitui-se como uma resposta social destinada a alojamento coletivo para
pessoas com idade correspondente à idade estabelecida paru a reforma, ou outras em situação de maior
risco, de perda de independência e/ou de autonomia, podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial,

orientados para

a

promoção da qualidade de vida

e para a

condução de um envelhecimenlo sadio,

autónomo, ativo e plenamente integrado.
Residem na nossa estrutura, em média, dezanove utentes, quinze dos quais protocolados com o lSS. Esta

resposta social funciona diariamente 24h por dia, proporcionando, ainda, aos residentes alimentação,
cuidados de higiene, atividades de animação, terapia ocupacional, apoio médico

e de enfermagem

e

ligação ao médico de família.

Esta resposta social foi das mais afetadas com a pandemia. Com orientações da parte da DGS, logo no

mês de Março foram interditadas as visitas dos familiares aos utentes no interior do edifício. Todas as
saídas ao exterior, desde consultas ou idas às unidades de saúde, obrigaram os utentes a ficarem isolados

no quarto por um período de 14 dias. As saídas ao exterior, as visitas e convívios com os familiares
Relatório de Atividades e Prcstaçáo de Contas 202A
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também foram suspensas. Foram adaptados todos os espaços do interior, de modo

de Atdeias

a minimizar
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deslocações, bem como os contactos entre os utentes. Na sala de convívio foi efetuado o espaçamento ,tA
entre utentes e durante o período de refeições mantiveram a distância entre eles. Ao nível das consultas de
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tendo muitas vezes recorrido às
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tentar minimizar a distância. Foi um ano muito desafiante e desgastante para estes utentes, uma ,", Or"6*
especialidade, muitas foram adiadas. Mantiveram o contacto com os familiares apenas através da janela,

perderam o carinho da presença física dos familiares e amigos.

Serviço de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta que consiste na prestação de cuidados
individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, permanentemente, a satisfação das suas

4.3

-

necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Este serviço continua a ser uma aposta que visa a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias,
retardando a nstitucion alizaçáo.
i

Para além do fornecimento e apoio nas refeições - almoço e jantar, proporcionamos cuidados de higiene e

conforto pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa e atividades de animação e socialização, bem
como apoio médico e de enfermagem e ligação ao médico de família.

Funciona todos os dias, dando resposta a cerca de 12 pessoas isoladas e a 2 agregados familiares (9
utentes sexo feminino e 7 utentes sexo masculino).

Com protocolo para quinze utentes, prestámos este serviço em Aldeias, Mangualde da Serra e em
Gouveia.

Tal como a resposta social de Centro de Dia, também esta teve de ser reajustada ao nível da prestação de
serviços. Assim, desde final de março, tal como os utentes de Centro de Dia, apenas passamos a prestar
apoio na toma da medicação, na entrega de refeições e no tratamento de roupa. Ao longo do ano não foi
possível dar apoio ao nível da higiene habitacional e da higiene pessoal. Nos meses de Abril e Maio, pela
escassez de informação que se tinha do vírus e, de modo preventivo, passamos a entregar as refeições em
marmitas descartáveis, de takeaway, de modo a não transportar para a instituição qualquer tipo de objetos.

Ao longo do ano, em utentes sinalizados com suspeita de infeção, ou por se terem deslocado às unidades

de saúde, também acabaram por receber refeições nesses descartáveis de forma temporária.

Estas

embalagens descartáveis tiveram custos bastante acrescidos, não tendo esse valor sido imputado aos
utentes.

5 - Atividades mais relevantes
O ano de 2020 tornou-se num ano atípico devido à pandemia provocada pela COVID-19 tendo reflexo nas
pessoas, nas famílias

e na sociedade em geral. Os nossos idosos tiveram de alterar as suas rotinas

e

vivenciaram um afastamento forçado dos seus entes queridos. O aconchego dos seus familiares e amigos

ficou cada vez mais distante, o que nos levou a refletir numa nova forma de diminuir essa distância,
recorrendo às novas tecnologias, a chamadas telefónicas e a videochamadas.

As atividades de grupo passaram a realizar-se em agregados mais pequenos ou em atividades individuais.

Por conseguinte, as atividades programadas não se concretizaram da forma que estavam previamente
planeadas. Praticamente desde março de 2020 que temos vindo a modificar comportamentos, a adquirir
novos hábitos e a adaptarmo-nos a esta nova realidade.
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De um modo geral continuámos a promover atividades de movimento e de estimulação cognitiva, Ae rcrmar.fiUh(

muito restrita a cada utente. Não deixámos de celebrar o aniversário de cada utente e promovemos a /'tú
utifização dos meios informáticos, como forma de comunicação entre utentes e seus

familiares.

No apoio à família e na ajuda à integração social e comunitária, mantivemos a colaboração no âmbito
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às atividades comunitárias e à promoção e divurgação do património rocar apenas ,"rGYL
possível realizar atividades no âmbito das janeiras e do carnaval. Todas as restantes atividades tiveram de
ser canceladas pelo perigo de contágio e propagação da COVID-19 entre os nossos utentes, colaboradores
e comunidade.

No âmbito da gestão e administração mantivemos constantemente atualizado o Plano de Contingência

siê da instituição e a página de Facebook. Continuámos integrados na Comissão
Local de Ação Social (CLAS) e submetemos candidaturas a medidas de apoio ao emprego, de modo a

COVID-19, bem como o

reforçar o nosso quadro de pessoal. Ainda quanto aos recursos humanos, realizámos reuniões com todo o
pessoal, embora de forma mais esporádica, respeitando todas as normas de segurança.
Relativamente ao plano definido na área de Terapia Ocupacional, este foi parcialmente alcançado, uma vez
que foram realizadas sessões de movimento e de estimulação cognitiva e sensorial sempre que possível.

Realizámos treino de marcha dentro das restrições impostas pelas COVID-19 e mantivemos o treino de
atividades da vida diária (AVD's). Por outro lado, as atividades criativas, como o atelier de jardinagem, as
sessões informativas à populaçâo, o grupo de "Espaços de Memória", e a intervençâo no domicílio, tiveram

de ser suspensas pelo facto de não poder haver ajuntamento de pessoas e pelas medidas de segurança
impostas para evitar a propagação do vírus.
Para concluir, em relação qos projetos desenhados para 2020 apenas foi dado início ao projeto "Dança com

os ldosos" com um pequeno grupo de utentes autónomos, em Fevereiro, e mesmo este acabou por ser
suspenso ao longo do ano.

No quadro abaixo apresentamos de forma esquemática as atividades que foram possíveis de realizar ao
longo do ano, com as respetivas adaptações.

ttês

Atividade

Execução

Dia daPaz

Realizámos uma sessão cognitiva sobre a importância daPÊZ no mundo. No final
construímos um painel com os principais aspetos para que hala paz entre as pessoas,

Dia de Reis
9t

Cantar das

cl
(EI
-)l

Janeiras

(l)l

Dia do Obrigado
Dia do puzzle
Dia da Saudade
Fabrico de
Enchido

9l
o,l
LT

ol

>t
,El

Grupo de

Cavaquinhos
Dia de São
Valentim
Carnaval
ExpoSerra

como respeito, solidariedade e não à violência.
Concretizámos um lanche convívio com os utentes, familiares e amigos, com as
iguarias típicas desta época. Foram ainda cantadas músicas das janeiras, bem como
outras músicas oooulares.
Participámos no cantar das Janeiras, que decorreu no Teatro Cine de Gouveia, com
um qrupo de voluntários e amiqos da instituicão.
Realizámos uma sessão expressiva onde cada utente teve oportunidade de descrever
os aspetos pela qual tem a agradecer na sua vida. No final realizámos um placar com
toda a informacão recolhida.
Ao longo de uma semana estivemos a construir um puzzle do mapa de Portugal, de
500 pecas, com a colaboracão de utentes. colaboradores e familiares.
Realizámos uma sessão de reminiscência, onde cada utente expressou situações da
sua vida que lhes propiciam saudade.
Realizámos um almoço entre utentes, funcionários e direção da instituição, com os
tÍpicos ossos, as batatas e as couvês cozidas. Depois durante a tarde foram enchidas
as morcelas e cozidas de seouidaAssistimos à atuação do Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior de Gouveia,
que nos presenteou com músícas tradicionais portuguesas, ao som dos seus
cavaouinhos.
Confecionámos uma sobremesa alusiva ao Da dos Namorados, compostâ por crepes,
gelado e bolo. Esta foi servida ao lanche a todos os utentes e colaboradores.
DecoÉmos o salão polivalente da instituição, com materiais alusivos ao Carnaval e
construímos máscaras de Camaval com materiais reciclados.
Visitámos a ExpoSerra, em Gouveia, assistimos à atuação de um grupo de jovens de
danca da Fundacâo "A Nossa Casa'e saboreámos oioocas.

Relatorio de Atividades e Prestação de Contas 2020
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Desfile
Pedaoóoico

VlQueima do
Entrudo

Dia lntemacional
da Mulher
ol

C)t
LI

(§l

>t

Sessão
lnformativa
Dia do Pai

lnício da
Primavera
LI

-ol

<l
ot
(trl

>t

Páscoa
Dia do Café
Dia da Mãe
Terço - Na Sra.
Fátima

Comemoraçôes
do 13 de Maio
Dia do Ambiente
ol

-El

Santos Populares

cl

=t
al

Sardinhada
Marcha Santos

Pooulares
Dia Mundialdo
Chocolate
ot
-cl

5l

Dia daPizza

-l
Dia dos Avós
9l

-ol

EI

ol
ol

@l

Dia da Doença
de Alzheimer

lnício do Outono
Dia do ldoso

9t

-ol

rl
:rl
ol

Dia do Animal
Dia da

Alimenfacão
Halloween

9t

Dia de São
Martinho

-ol
EI

ol

>t
ot

Assistimos ao desfile pedagógico de Carnaval das Escolas do Concelho, que ocorreu
no mercado de Gouveia, onde o tema do desfile foi "O Circo, Um Mundo Mágico!"
Elaborámos o entrudo com os utentes, na instituição, à qual lhe foi atribuído o nome
de "Zezinho Entrudo". No dia de Carnaval, envolvendo as pessoas da freguesia,
brincámos ao Entrudo, fizemos o julgamento, lemos o testamento e queimámo-lo.
Após a queima, foram servidas as papas de milho e o enchido, seguido de um
ncorreno arraial
Oferecemos um cupcake personalizado a todas as utentes, colaboradoras e membros
da direção. Realizámos uma sessão cognitiva, onde os utentes escreveram os direitos
e deveres da Mulher.
No início da propagação da COVID 19 em Portugal realizámos uma sessão
informativa, com a colaboração da enfermeira da instituição, sobre os principais
asoetos a reter sobre o vírus.
Confecionámos um bolo de chocolate, que foi depois servido no lanche de todos os
utentes.
Esta atividade só foi realizada em Maio, na qual alguns utentes foram ao jardim da
instituicão e estiveram a ananiar as flores do mesmo.
Tendo em conta as restrições do momento, os nossos utentes assistiram às
celebracões da oáscoa através da televisão.
Aoós o almoco. deoustámos o café na instituicão. confecionado nas cafeteiras antioas.
Oferecemos uma flor a cada mãe (utentes e colaboradoras) da instituiÇão.
Construímos um terço com materiais reutilizáveis, com a colaboração de todas as
funcionárias. Este assinala o mês de N'Sra. de Fátima e também ajuda os nossos
utentes aÍezarem o terco.

Visualizámos a celebração da eucaristia que decorre em Fátima, através da televisão.
Sessão cognitiva sobre a reciclagem,'na qual os utentes estívenam a relembrar os
Dassos conetos para a separacão dos materiais.
Decorámos o salão polivalente com adereços associados aos Santos Populares,
nomeadamente balóes, bandeirolas, manjericos com materiais reciclados e ouvimos
músicas alusivas à época.
Realizámos um almoço (sardinhada) com os utentes e colaboradores no jardim
exterior da instituicão.

Organizámos uma pequena marcha, dentro da insütuição, com os nossos utentes.
Confecionámos queques de chocolate com um pequeno grupo de utentes, que foi
depois servido no lanche.
Com a colaboração das cozinheiras foram confecionadas pizzas para o lanche dos
utentes.

Visualizámos uma peça de teatro "Velhos são os Trapos", disponibilizada pelo
Município de Gouveia. Realizámos um lanche, com a apresentação dos vídeos
enviados oelos netos oara os avós.
Realiámos uma sessão cogniüva com recurso ao computador e PowerPoint, onde os
utentes üveram de resolver vários exercícios cogniüvos, como descobrir o intruso,
encontrar a palavra certa. entre outros.
Decorámos o salão da insütuição com alguns motivos alusivos ao Outono e cantámos
músicas tradicionais.
Realizámos um lanche convívio entre os utentes e confecionámos um bolo para o
lanche dos mesmos.
Realizámos uma Sessão de Estimulação Cognitiva sobre os animais domésticos, com
todos os utentes.
Escrevemos uma ementia para uma semana, com os utentes, que foi depois
confecionada oelas cozinheiras da instituicão.
Decorámos a instituição de acordo com o tema e realizámos um lanche temático para
todos os utentes.

Realiámos um lanche com as típicas castianhas assadas, requeijões e doce de
abóbora, que contou com a presença dos utentes e colaboradores.

zt

Natal
9l

-ol

Almoço de Natal

ol
NI
ol

Convívio de Natal

EI

ot

Vídeo

Decorámos a nossa instituição com enfeites de Natal, árvore de Natal, painéis e
nresénio
Realizámos o jantar de consoada e o almoço de Natal com todos os utentes, na
instituicão.
Realizámos uma surpresa para todos os utentes, com a colaboração dos seus
familiares. que nos fizeram cheqar vídeos, postais e fotoorafias.
Visualizámos um vídeo com as atividades desenvolvidas ao longo do ano e fizemos o
balanco das mesmas.
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atual de pandemia continuamos sem poder realizar atividades complementares e, bem assim, podermos
aumentar a arrecadação de receitas

PROVEITOS E GANHOS

Orçado
Comparticipação de Utentes

185 664,56
123 240,76

Subsídio Segurança Social

I225.04

Outros Subsídios IEFP
Outros Proveitos Operacionais

'17 476,89

Proveitos e Ganhos Financeiros

Soma

0,00
335 607,25 €

Arrecadado

Diferença
-1,51%

182 900,39

145101,18
3 082.26
12324.72
0,00
343 408,55 €

15,07%
-199,290/0
-41,800/o

0,0070
2,270/o

Face ao aumento dos gastos proveniente de novos produtos e equipamentos de proteção coletiva e
individual contra o COVID-19, o controlo e ajustamento da despesa foram permanentes, sem deixar de dar
resposta às necessidades e atender ao aumento vertiginoso nos preços dos produtos, conseguimos manter

algum equilíbrio orçamental. O aumento de "Outros custos com pessoal" fica a dever-se
contabilística do subsídio de alimentação dos funcionários, que passou

à

normalização

a ser registada nesta

rubrica,

deixando de ser imputada a "Géneros alimentares" que, como se verifica tem uma reduçáo significativa.

CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

Orçado
Géneros Alimentares
Eletricidade, Combs. e Outros Fluidos
Material de Desgaste Escritório
Outros Fornecimentos e Serviços
Remuneracões Certas
Encargos Sobre Remunerações
Sequros Acid. Trab. e Doenças Prof.
Outros Gastos c/ Pessoal
Amortizações
lmpostos
Custos e Perdas Financeiras
Outros

Executado

Diferença

50 676.38€
30 840,61€
757,80€.

44079,33€
24829.62€

-24,210/o

756.O4€.

-0,230/o

58 497,37€.
143 628.26€
30 604,13€
2 003,84€
0,00 €
13 662.10€

50 650,91€
156 897,84€

-15,490/o

34774,46€
4 679.4re.

11,99o/o
57,180/o

10 320.16€

100,00%

11 544,00€
237,59€
104.16€
124,70€

-18,350/0

322jÉ
2 430.00€
0,00 €

-14,970/o

8,460/o

-35,570/o

0,00%
100,00%

1,64Yo
Soma 333 422,59 C 338 998,27 €
O investimento na ampliação da ERPI teve o seu início em finais de 2020 e a obra de consolidação do

talude com a construção do muro de suporte, um investimento superior a vinte mil euros, foi concluído neste
exercício.
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Garantimos, na medida do necessário, a reparação e manutenção dos equipamentos e adquirimos novq
mobiliário e equipamento indispensável ao normalfuncionamento da instituição.

6.í

Demonstração dos resultados
O anexo e as demonstrações financeiras que estão anexas ao relatório, bem como o balanço

-

e

demonstração de resultados, expõem a nossa posição financeira e o cumprimento orçamental desta Lig
Humanitária ao longo

do último ano. Refletem todos os movimentos e transaçÕes de acordo

com

definições e critérios de reconhecimento contabilístico para os ativos, passivos, rendimentos e gastos,
quais extraímos e apresentamos o seguinte quadro resumo e comparativo sobre o último triénio:

CUSTOS E PERDAS

Géneros Alimentares

2020

2019

PROVEITOS E
GANHOS

2018
€

44 079,33€

55 871,61 €

24 829,62€

24 481,52C 24 099,í8 €

48 643,00

Eletricidade;

Combustível e
Outros Fluidos

Materialde Escritório
Outros
Fomecimentos e

756,04€.

50 650,91€

455,43

€

48 853,88 €

326,90

€

48216,28€.

Senricos
Remunerações
Certas
Encargos Sobre
Remuneracões
Seguros Acid. Trab.
e Doenças Prof.

Outros Gastos com
Pessoal

156
897,84€

153 914,84

34774,4É

33 009.04

lmpostos
Custos e Perdas
Financeiras
Outros

Total

143 90í,1

1

€

1763.29 C

2 829,01 €

10 320,16€

56.70 €

103,20 €

11

657,10€

237,5W.

457,64€.

104,16€

0,00 €

124,7É.

300,00 €

5õõ 99õ,2í

€
2,4%

Subsídio
Segurança
Social

Outros Proveitos
Operacionais
Proveitos e
Ganhos
Financeiros
Outros Ganhos
(rEFP)

2019

20í8

182 900,39€

183 31 1 ,85 €

176 502,59 €

145101,18€

123 240,75

€

1í7 060,90 €

12 324,72€

23 473,04 €

17 604,94€

0,00€

0,00 €

0,00 €

3 082,26€

I076,81 €

6 362,07 €

€

338 í02,45 €

3't7 530,50 €

1,5o/o

4,5o/o

6,5%

€ 31 255,55 €

4679.4&

11544,0É.

AmortizaÇÕes

€

Comparticipaçáo

de Utentes

2020

330 82í,05 €

15 772,48

€

234,51€.
52.2',t

€

65,14

€

iÍr5 4cü,tí

6,8%

€
-2,4o/o

Total

343 408,55

Resultado líquido do exercício:4 410,28€
Propomos que sejam levados à conta de resultados transitados os resultados originados por este exercício
de exploração, que traduzem um proveito líquido positivo no valor de 4.410,28€, (quatro mil quatrocentos
e dez euros e

vinte e oito cêntimos).

Desdobrado em função de cada resposta social, este resultado líquido apresenta os seguintes indicadores
em2O2O:

CENTRO DE DIA

APOIO DOMICILIARIO

ERPI

774,7ffi

3 409,65€

225,87€

As receitas foram sustentadas principalmente pela comparticipação da Segurança Social (42,2%) e, neste
exercício, com um subsídio complementar no âmbito da medida de apoio à domiciliação dos utentes de
Centro de Dia que justifica o acréscimo de 14o/o; bem como pelas mensalidades dos utentes (53%), esta
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lfO"ir.§

O"]n?,
em linha com o ano anterior. O fator de atualização das comparticipações dos protocolos com o lnstituto
Segurança Social foi aproximadamente de 2,50/o enquanto as mensalidades dos utentes foram atualizadas
em cerca de

/ki
»í

3,5%.

A consignação do IRS e do IVA e os donativos dos nossos associados e amigos continuaram s ser a
principais fontes de receita extraordinária'

Na despesa a variação mais sensível, pelo valor envolvido e tal como em anos anteriores, é a mas
global de
salarial que representa jâ620/o da totalidade dos nossos encargos, registando um agravamento
9,7o/oface ao ano anterior e fruto, sobretudo, da atualização salarial anual.

6.2 - Saldos financeiros
Os saldos financeiros em 31 de Dezembro de 2020 apresentavam os seguintes valores:
- Caixa Geral de Depósitos .... 80 799,96€
(20 799,96€ na conta 0954021401830 e 60 000,00€ na conta 0354031030030);
- Montepio Geral
-

...

Caixa

--- -O,74€.

.2,06É.

Não existiam, à data, quaisquer dívidas quer à segurança social, quer à autoridade tributária, conforme
declarações extraídas e anexas às contas.

6.3

-

Empréstimos

ptazo,
Em 31 de Dezembro de 2020 havia um encargo resultante do empréstimo bancário de médio
contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, com o saldo total de cinquenta mil euros para investimento
nas obras de ampliação da ERPI.

ponto
O número de colaboradores em 31 de Dezembro de 2020 o é o que consta do mapa apresentado no
1 deste relatório.

Durante o ano em análise houve alteração à composição dos Órgãos Sociais da Liga, com incidência na
Direção, pelo falecimento do seu Tesoureiro, Agostinho Serafim Maurício assumindo a vacatura Maria do
Céu Noutel Monteiro Oliveira, enquanto vogal suplente.

O número de membros efetivos mantém-se, todos sem qualquer tipo de remuneração, e distribuídos da
seguinte forma:
- Mesa da Assembleia Geral: 3 membros;
- Conselho Fiscal: 3 membros;

- Direção: 5 membros.

Retatório de Atividades e PresÍação de Contas 2020
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Apesar dos constrangimentos da pandemia, verificamos, com satisfação,

a assinalável dimensão da

intervenção desenvolvida em 2020, que se traduziu num nível de cuidados e de serviços de qualidade,
sustentando a imagem que a instituição tem e que é suportada pelas solicitações permanentes de novos
utentes dos mais variados pontos do concelho e pelas solicitações para que a Liga participe em diversas

ações

e

grupos de trabalho. Este nível de capacidade só foi possível pela dedicação, empenho e

competência de todos os seus funcionários e diretores. Apesar do elevado nível de prestação de serviços,

a direção não ignora que seria desejável ter mais pessoas dedicadas à prestação de cuidados pessoais
aos utentes nas suas valências.
No entanto, não existiam condições financeiras para atingir tal desiderato e o exercício financeiro de 2020,

com resultados exíguos, exigia prudência na gestão corrente, nos investimentos e uma administração
criteriosa assente em indicadores financeiros ponderados.
De facto, o futuro pode ser problemático, se atendermos a que o aumento anual dos custos com pessoal

ultrapassou

o referencial de 60% dos custos totais,

atingindo os 620/o, apresentando-se como muito

preocupante, pois esse aumento não é absorvido pelas receitas convencionais (mensalidades e subsídios

à exploração) implicando a aplicação de medidas mais exigentes, em especial na rubrica de custos com
pessoal

e receitas extraordinárias decorrentes de candidaturas, são isso mesmo extraordinárias, e

com

aplicação definida na candidatura.

Acresce a necessidade de se avançar rapidamente com a conclusão das obras de ampliação, com a
construção dos quartos para aumentar a oferta, melhorar os cuidados aos utentes e prover a
sustentabilidade financeira

da

instituição.

Tal como vimos referindo nos últimos relatórios,

a

sustentabilidade financeira é um desafio e um objetivo da direção, sem deixar depreciar a qualidade da
prestação dos serviços.

Porém, há outras inquietações e objetivos pendentes que se prendem com aspetos da gestão corrente
como a manutenção das instalações e equipamentos, mas também a renovação do parque automóvel, ou
a procura de soluções para fontes de energia alternativas.
No entanto, como sempre, para a sua efetivação será necessário encontrar apoio financeiro, ou por parte
das entidades públicas, ou de outras, em virtude de a instituição não ter capacidade financeira para a sua
materialização, dado que pretendemos continuar a solver os nossos compromissos mensais (vencimentos
e fornecedores) atem padamente.

Sabemos hoje, como no passado, que podemos sempre contar com os nossos associados e amigos. A
demonstração está patente na solidariedade demonstrada na campanha de angariação de fundos para as

obras de ampliação do Lar. Esperamos poder continuar a contar com a vossa confiança e prestimosa
ajuda.
Muito obrigado a todos!

No âmbito do dlsposÍo nos esÍaÍuÍog a Direção vem submeter à apreciação e à votação da Assembleia Geral este
Relatório de Atividades e as ConÍas referentes ao exercício económico do ano 2020.

Aldeias, 30 de Abrilde 2021
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
RÚBRICAS

Contribuinte : 50 I 893687
Moeda: (Valores em Euros)
NOTAS

DATAS

3tDEZ20I9

3t DEZ2020

ACTIVO
Àctivo não corrente
Ativos Íixos tangíveis
Bens do património histórico e artístico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos fi nanceiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associadoVmembros
Outros Créditos e ativos não correntes
Outros Créditos e ativos não correntes

403 368,36

4r3 822,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2 488,62

1932,54

0,00

0,00

0,00

0,00

3 523,95

3 523,95

409 380.93

419 278.8:

Activo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos

3 857,48

0,00

3 394,41

I

3 850,60
l 468,50

3 062,38

Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/ssociados/menbros

Deferimentos

l

2 188,45

Outras Contas a Roceber
Caixa e depósitos bancarios

Total do ativo

507,51

247,98

977,25
839,00
238,5

l

98 182,08

35 698,77

l 12 508.56

44 0A43(

52t 889,49

463 283,2t

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais

0,00

0,00

274 876,21

269 291,75

0,00

0,00

135 976,85

139 555,r9

410 853,06

4A8 846,94

4 410,24

7 281,4(

415 263,30

416 128_34

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagaÍ

0,00

0,0(

0,00
50 000,00
0,00

0,0(
0,0(
0,0(

50 000.00

0.0(

t3 491,9t

l2 051,54

4 721,65

4392,28

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e entes públicos

Financiamentos obtidos
Deferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

0,00

0,00

27 661,81

26 771,47

10 7s0,82

3 939,s8

56 626.t9

47 t54.81

106 626;19

47 154,87

521 889.49

463 283,21

O responsável
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Contribuinte : 50 I 893687

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

Moeda: EUROS

2O2O

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

2019

2020

Vendas e serviços prestados

182.900,39

183.311,85

Subsídios, doações e legados à exploração

148.183,44

131.317,56

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

44.079,33

55.871,61

Fornecimentos e serviços externos

76.236,57

73.790,83

206.671,92

188.743,87

Ajustamentos de inventrírios (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

12.324,',72

23.473,04

362,29

757,64

16.058,44

18.938,50

1.544,00

11.657,10

4.514,44

7.281,40

0,00

0,00

t04,16

0,00

4.4t028

7.281,40

0,00

0,00

4.410,28

7.281,40

Gastos com o pessoal

Outros rendimentos
Outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de Íinanciamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

F3M - Information Systems, SA

processado por computador
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