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- Introdução
presente relatório espelha a atividade desenvolvida pela Liga no ano de 2021, no cumprimento do seu
programa de ação, observando a visão que esboçámos para o mandato, que continuamos a percorrer e que
nos permite que sejamos hoje uma instituição reconhecida no sector em que atuamos. As pessoas sä0 a

expressão mais alta e o maior enfoque do que melhor fazemos e este relatório de gestão traduz esse
empenho, 0 nosso compromisso ea dedicação dos corpos sociais e dos nossos colaboradores em iniciativas
que engrandecem esta instituição e a comunidade onde nos inserimos. Com os clientes e parceiros com quem

trabalhamos e com todos aqueles que são parte integrante da nossa instituição queremos renovar o
compromisso e o empenho em prosseguir uma estratégia de sustentabilidade, que continue a garantir a nossa
afirmaçao, enquanto atores marcantes no sector em que atuamos e enquanto instituiçao soCialmente

responsável, contribuindo, de uma forma inovadora e diferenciada, para a melhoria e desenvolvimento da

comunidade e das pessoas que servimos diariamente.
E com este sentido de missão e de propósito que esta Liga Humanitária procura distinguir-se, pautando a sua

atuação através de soluções de gestão democráticas, mantendo a sua capacidade de resiliência, considerando
os desafios como oportunidades e a melhoria contínua na sua forma de operar.
Agradecemos com sinceridade a todos os que contribuíram para o nosso desempenho no ano de 2021,
desejando que todos se sintam orgulhosos e motivados para colaborar e fazer ainda melhor neste ano de

2022.

1- Recursos Humanos
Apesar da necessidade, ao longo do ano sentimos grande dificuldade na contratação de novos

colaboradores, pelo evoluir da pandemia e pela falta de pessoas disponíveis para este tipo de funções.
Reconhecemos que o ano de 2021 foi muito desgastante para os funcionários que, porém, não baixaram os

braços, tendo trabalhado muitas vezes para além do horário normal, de modo a assegurar todas as
necessidades ao bom funcionamento da instituição. Tendo havido periodos de insuficiência de recursos
humanos, face à auséncia de alguns funcionários que tiveram de fazer isolamento profilático, só com
recurso a serviço extraordinário foi possível colmatar esta dificuldade.

Apresentámos candidaturas de apoio ao IEFP, em especial no apoio à contratação. Das candidaturas
efetuadas só conseguimos preencher uma para os serviços gerais através de um CE+,
Relativamente à segurança, higienee saúde no trabalho, no ano de 2021 foram cumpridas todas as

obrigações estipuladas na legislação em vigor. A prevenção de riscos profissionais foi uma das

preocupações, o que nos levou a desenvolver uma cuidada intervenção na educação, formação e
infornação para a promoção da melhoria da segurança e saúde no trabalho e de hábitos de prevenção de
acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas também, e sobretudo, nos riscos de prevenção e contágio
do novo coronavinus SARS-CoV-2, no åmbito da implementação e desenvolvimento do nosso plano de

contingência.
No último trimestre do ano registou-se a saida da nossa terapeuta ocupacional que também desempenhava,
as funções de animadora. Esta situação
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pesarosos, dada a ligação e o grau de envolvimento que existia com a mesma: Porem e senm descurar

interesse profissional que a motivou e, por isso, accitando a sua opção, queremos agradecer o seu
contributo para o desenvolvimento da instituição e desejar-lhe os maiores sucessos para novos desafios.

Esta situação levou a que contratássemos uma animadora sociocultural para se completar o quadro.
Para desenvolver a nossa atividade institucional relativamente às trés respostas sociais, contamos ao longo

do ano como apoio e os serviços dos seguintes técnicos e funcionários:

1.1-Contrato sem termo:
Categoria
1

-

-

7

Diretor de Serviços

Ajudantes de Ação Direta

-2 Cozinheiras

Centro Dia

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

20%

50%

30%

Ix 100%

5x 100%

Ix 100%

50%

100%

50%

- 1 Cozinheira

-

-

100%

3 Auxiliares de
1 Terapeuta

2x 100%

Ix 100%

20%

50%

30%

Centro Dia

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

Serviços Gerais

Ocupacional

1.2-Contratoatermo:
Categoria
-

6 Auxiliares de

Serviços Gerais

Afetação comum às 3 respostas sociais

- 1 Animadora Sociocultural

20%

50%

30%

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

13-Medida Contrato Emprego Inserção (CE+
Categoria

Centro Dia

- 1 Auxiliar de Serviços Gerais

Afetação comum às 3 respostas sociais

14-Prestação de Serviçosa tempoparcial:
Centro Dia
Categoria
- 1 Médica

1 Enfermeira

ERPI

Serviço de Apoio Domiciliário

20%

70%

10%

20%

70%

10%

1.6 Quadrogeralde pessoalem 31 de Dezembrode 2021:
Categoria
-

1 Diretor de

Situação/vínculo

Serviços

Contrato sem termo

-6 Ajudantes de Ação Direta

Contrato sem termo

-3 Cozinheiras

Contrato sem term0

2 Auxiliares dos

ServiçosGerais

Contrato sem termo

-6 Auxiliares dos Serviços Gerais

Contrato a termo

- 1 Animadora Sociocultural

Contrato a term0
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2-Gestão do Património e Manutenção
2.1- Imóveis
Durante o ano de 2021, desenvolvemos obras de manutenção das instalações com base n0 plano e
orçamento aprovados e, ainda, tendo presente as necessidades que entretanto emergiram. O investimento

realizado veio consolidar a procura de uma melhoria continua na recuperação e adequação das nossas

instalações, em termos de condições de utilização, mas também de longevidade, dando-se, assim,
continuidade à adaptação e modernização que tem vindo a ser feita todos os anos.

Neste ano demos, também, continuidade ao projeto de ampliação da ERPl, cujas obras deviam estar
concluidas em outubro e que, por vicissitudes várias, só terminaram em 2022.

Ainda na área do património, a Direção decidiu alienar em 2021 quatro imóveis que não geravam qualquer
rendimento e que podiam vir a originar responsabilidades futuras para a instituição. Paralelamente, os
valores obtidos com estas alienações permitiram fazer investimento na reparação e manutenção de outros

imóveis, principalmente nas obras de ampliação da ERPI.
A alienação por hasta pública sé recebeu proposta para três dos quatro prédios rústicos e cuja escritura só se
vai operar em 2022, depois de passado o prazo de audiência prévia que ainda decorre na data de

encerramento desta conta de gerência. Os prédios a alienar são:
Uma terra de cultura sita ao Pisão na localidade de Aldeias, com a área descrita de 0,240Oha, inscrito na

matriz predial da União das Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra sob o n° 388;
Uma terra de pinhal sita ao Pisão na localidade de Aldeias, com a área descrita de 0,3500ha, inscrito na

matriz predial da União das Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra sob o n° 394;

- Uma terra de cultura sita aos Salgueirais na localidade de Aldeias, com a área descrita de 0,1400ha,
inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra sob o n° 1081.
Está em curso, também, o processo de aceitação deliberado por unanimidade pela Assembleia Geral,
relativamente aos seis prédios nústicos que o cabeça de casal da herança e os restantes herdeiros de Maria
dos Anjos Direito Barbeiro se propõem doar a esta Liga Humanitária, considerando que os mesmos, vindo
a integrar o património da instituição, de forma desinteressada, poderão vir a constituir uma mais-valia
futura para a instituição.

2.2-Equipamentos
As aquisições em equipamentos foram as necessárias e dadas como indispensáveis para melhorar a
eficiência do serviço, a segurança ou o conforto dos funcionários e utentes.

No que às viaturas diz respeito, houve que proceder a algumas reparações e revisões de valorsignitficativo
quer pela idade, quer pelo uso a que são submetidas. Torna-se necessário investir numa nova viatura.

uy

4-Respostas Sociais
4.1-CentrodeDia
Através desta resposta social levamos alimentação, proporeionamos cuidados de higiene, atividades de
animação, terapia ocupacional, apoio médico e de enfermagem e ligação do médico de familia aos nossos
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utentes. Funciona diariamente das 9h às 19h. Frequentam esta resposta social, em média, onze utentes,

correspondendo ao número de beneficiários protocolados com o ISS.
COm a manutenção da pandemia e dado que esta valência se desenvolve na ERPI, partilhando o mesmo

espaço com esses utentes, acarretando riscos para os mesmos, entendemos manter esta resposta como apoio

domiciliário, proporcionando o mesmo apoio que é prestado aos utilizadores do SAD.

4.2-EstruturaResidencial para Pessoas Idosas
Ao longo do ano de 2021, mantendo o foco no utente, continuámos a defender e a promover o respeito pelo
individuo, satisfazendo as suas necessidades biopsicossociais, melhorando a sua qualidade de vida e

promovendo o envelhecimento ativo. Cada vez mais se registam admissões em situação de dependncia
moderada ou acentuada, o que os condiciona na realização das atividades de vida diária e altera as

necessidades e serviços a prestar, sendo pertinente a admissão de recursos humanos especializados.

Contudo, temos gerido toda esta situação com grande determinação, contando com o profissionalismo

dedicação dos nossos funcionários.
Esta resposta social continuou a ser das mais afetadas com a pandemia. Com orientações da parte da DGS,

prosseguiram como condicionadas as visitas dos familiares aos utentes no interior do edificio. Todas as
saídas ao exterior, desde consultas ou idas às unidades de saúde, obrigaram os utentes a ficarem em
isolamento. As saídas ao exterior, as visitase convivios com os familiares também foram suspensas. Foram
ajustados os espaços de convivioe refeitório, de modo a minimizar as deslocações, bem como os contactos

entre os utentes. Na sala de convívio foi efetuado o espaçamento entre utentes e durante o periodo de
refeições mantiveram a distância entre eles. Mantiveram o contacto com os familiares apenas através da
janela, tendo muitas vezes recorrido às novas plataformas eletrónicas, através de videochamadas, de modo a
tentar minimizar a distância. Continuou a ser um ano muito desgastante para estes utentes, uma vez que

perderam o afeto da proximidade fisica dos familiares e amigos e o afastamento entre os próprios utentes.
Residem na nossa estrutura, em média, dezanove utentes, quinze dos quais protocolados com o ISS. Esta
resposta social funciona diariamente 24h por dia, proporcionando ao residente alimentação, cuidados de

higiene, atividades de animação, terapia ocupacional, apoio médico, de enfemagem e de ligação ao médico

de família.

4.3-Serviço de Apoio Domiciliário
No decorer de 2021 esta resposta social prestou um conjunto de serviços básicos e instrumentais de apoio à
vida quotidiana de pessoas com diferentes graus de autonomia e de condições de saúde, facilitandoa
manutenção da sua vivência no seu domicílio, tendo havido, ainda que pontual, um acréscimo residual do

número médio de clientes ao longo do ano. Deve-se ao processo que se mantém em execução e pretende
conferir maior equilíbrio e funcionalidade da resposta. Tal como na resposta social de Centro de Dia,

também esta teve de ser reajustada ao nível da prestação de serviços, no

deixando de garantir alimentação,

higiene pessoal, diligências, tratamento de roupa e higiene habitacional aos nossos utentes, especialmente(
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aos mais dependentes e isolados. Ao longo do ano, em média por mês, reccberam apo10 do Serviço de Apo10

Domiciliário um total de 17 utentes, todos os dias da semana, incluindo domingos e Teriados
COm protocolo para quinze utentes, prestamos este serviço em Aldeias, Mangualde da Serrae em Gouveia.

5-Atividades mais relevantes
a n o de 2021 continuou a ser um ano atípico devido às dificuldades provocadas pela COVID-19 com

expressão direta nos nossos utentes, nas familias e na sociedade em geral. De acordo com os tempos dificeis

que vivemos, houve a necessidade de reajustar algumas das atividades face às contingências do momento,

tendo sempre como

princípio básico a

segurança,

proteção e

bem-estar de todos, utentes

e

funcionáarios

Os nossos idosos continuaram com as suas rotinas alteradas e vivenciaram um afastamento forçado dos seus

entes queridos. O aconchego dos seus familiares e amigos continuou afastado, o que nos levou a refletir
numa nova forma de diminuir essa distância, recorrendo às novas tecnologias, a chamadas telefónicas e a

videochamadas.
Apesar de tudo, as atividades desenvolvidas, sempre baseadas na qualidade e na ef+cácia, foram

imprescindíveis para assegurar o bem-estar dos utentes. Um dos objetivos foi motivar o idoso, indo ao
encontro dos seus interesses, trabalhando na diversidadee na melhoria contínua e, no maior número de

atividades possíveis, dadas as limitaçðes.
As atividades de grupo prosseguiram em agregados mais pequenos ou privilegiando atividades individuais.

As atividades, por outro lado e pelo segundo ano, não se efetuaram da forma como estavam previstas.
No que diz respeito às atividades comunitárias e à promoção e divulgação do património local foi possivel

realizar atividades no åmbito das janeiras e do carnaval e fomos parceiros nas jornadas "aBEIRAR", um
roteiro literário e ecotemático, simultaneamente sobre a água e Irene Lisboa. De uma forma geral, as outras

atividades, neste âmbito, foram canceladas por prevenção ao contágio e propagação da COvID-19 entre os
nossos utentes, colaboradores e comunidade.

Mantivemos um plano de comunicação que aposta na notoriedade e na dinamização da instituição, através
de novos conteúdos multimédia, acreditando que a presença da Liga nas redes sociais contribui para o
reforço do seu posicionamento junto de diferentes públicos.
Assegurámos a atualização permanente do Plano de Contingência da coVID-19. Participámos nas reuniðes
da Comissäão Local de

Ação Social (CLAS)

e

submetemos candidaturas

medidas de

apoio ao emprego, de
modo a reforçar o nosso quadro de pessoal. Ainda quanto aos recursos humanos, realizámos reuniðes com
a

todo o pessoal, embora de forma mais esporádica, respeitando todas as normas de segurança.

Foram realizadas sessões de movimento e de estimulação cognitiva e sensorial, no âmbito do plano definido
na área de Terapia Ocupacional, embora parcialmente e quando possível, devido à pandemia, mas também

pela interrupção de funções da técnica responsável pela execução do mesmo.
Por outro

lado, conseguimos desenvolver algumas atividades criativas

com um

pequeno grupo de utentes

autónomos.
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Pelos condicionalismos que já referimos, não foi possível desenvolver os projetos "Sabores e Saberes, "A

Descoberta do Concellho" e "Dança com ldosos".

Com algumas adaptações, ao longo do ano foi possível realizar as seguintes atividades que constavam do

plano anual:

Mês

Atividade

Execução
VISualizámos um pequeno documentário sobre os principais acontecimentos

Dia da Paz

que
marcaram aPaz no Mundo.
Realizámos um lanche temático associado ao Dia de

Reis, onde os utentes se
transformaram em reis e rainhas da festa. Houve ainda o cantar das janeiras

Dia de Reis
Cantar das Janeiras

pelos nossosutentesecolaboradores
Participámos

no cantar

das janeiras

promovido pelo Municipio de Gouveia.

Realizámos uma sessão de reminiscência, com os utentes, onde abordämos o

Dia Mundial da Saudade

tema saudade.
Não foi possível concretizar esta atividade, contudo realizámos uma sessão

Fabrico de enchido

cognitiva sobrea confeçãodeenchido.

Nesta atividade não foi possível convidar o grupo de enfermeiros do Centro de

Saúde que colaboram connosco, uma vez que se encontrava restrita a entrada a

Dia Mundial do Doente

pessoas externas na instituição. Desta forma, abordámos o tema com os utentes

bem emal à saúde
Em
abril realizámosumasessão deesclarecimentosobrea ArtriteReumatoide.
Confecionámos uma sobremesa para o lanche, com a colaboração dos utentes,
através da

Dia de São Valentim

apresentação de imagens de alimentos que fazem

alusiva ao Dia dos Namorados.

Decorámos o salão polivalente da instituição com materiais alusivos ao

Carnaval

Carnaval e elaborámos máscaras para cada um dos utentes.

Realizámos um baile entre todos os presentes, com músicas alusivas a este dia.

VI Edição da Queima do

Entrudo

No final, elaborámos um lanche com enchidoe as típicas papas de milho.
Confecionámos bolachas de manteiga e oferecemos uma lembrança, em forma

Dia Internacional da Mulher

de coração,a todas as utentes ecolaboradoras da instituição.

Dia Mundial da Arvore! Água Esta atividade sóiniciou emAbril,tendorenovado os jardins dainstituição.
Domingo de Ramos

Realizámos uma cruz de grandes dimensðes com loureiro, alecrim e oliveira,

que esteveexpostadurantea época da Páscoana entradadainstituição._

Páscoa

Decorámos a instituição com imagens alusivas à Páscoa e distribuím
miminhos da Páscoa pelos utentes e colaboradores. Os utentes assistiram à

celebração daeucaristia da freguesia, através da gravação da mesma.
Folares da Páscoa

Devido às limitações de entrada e saídas da instituição, não foi possível
confecionar os folares da Páscoa no Forno Comunitário. Porém, confecionámos

os mesmos nos fornos da instituição e estes foram degustados ao lanche.
Via Sacra

Visita Pascal
Dia Internacional do Café

Diado Beijo
Dia da Liberdade
Dia Mundial da Dança

Devido à pandemia, não foi possível realizar a Via Sacra, tendo os utentes

assistido à mesmaatravés datelevisão.
Não foi possivelrealizar esta atividade, devido à pandemia.
Confecionámos e degustármos o caféà moda antiga, nainstituição.
Através deimagensalusivas ao tema realizámosuma sessão fotográfica.
Visualizámos

um

pequeno documentário sobre os acontecimentos que

ocorreram nessa data.

Realizámos uma sessão de canto popular com alguns utentes e, associadas a

estas canções,executámos uns passos de dança.
Realizámos um placar alusivo ao Dia da Mäe com rosas feitas à mão e com as

Dia da Me

fotografias de todas as mes (utentes).
Todos os anos um grupo de voluntários reza o terço, semanalmente, com os

utentes. Este ano devido ås restrições impostas pela pandemia, os utentes

Rezar o Terço

rezaram o terço na instituição e no final de Maio, cumprindo todas as normas

impostas pela DGS, alguns utentes assistiram ao terço na Capela de Alrote

Os utentes assistiram às comemorações no Santuário de Fátima, através da

Dia de N° Sr. de Fátima

televisão, e realizámos um Quizz sobre esta data. No final do més, fizemos o

Ramo da Espiga.
Dia da Familia

Para assinalar este dia estava programado um lanche convivio entre utentes e
familiares, porém no foi possível concretizá-lo. Por outro lado, os utentes
realizaram um passeio pela Serra da Estrela e por locais de interesse para os

mesmos. Ao lanche, os utentes confecionaram pastéis de nataparatodos
Liga Humanitaria Social e Cultural de Aldeias..
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Decorreu na freguesia das Aldeias, o quinto passeio interpretativo astkAr
dedicado ao tema "Agua". A iniciativa. promovida pelo Municipio de Gouveia

organizada localmente pela Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em

"aBEIRAR"
Passeio Interpretativo

parceria com o Noticias de Gouveia e a Liga Humanitária Social e Cultural das

Aldeias, permitiu descobrir e explorar os recursos do território, em simultáneo

com a leitura da obra "Crónicas da Serra"

Dia Internacional do

Realizámos um lanche convivio no espaço da Senhora do Monte (Mangualde

Piquenique

da Serra) erealizámos jogos deestimulaçãocognitiva.
Os utentes assistiram através da televisäão às comemorações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas. Associada a este dia, real1zámos

Dia de Portugal

umasessäo cognitiva, com alguns exercícios relacionados com otema._
Decoramos

Santos Populares

a

instituição

com

bandeirolas

e

balões caracteristicos desta época

-

Santos Populares.

Sardinhada

Kealizamos um almoço convívio, com as tipicas sardinhas assadas.
Organizámos uma pequena marcha, onde as vozes da marcha e os dançarinos
foram os nossos utentes.

Marcha dos Santos Populares

Esta foi

depois divulgada nas redes socias da

instituição.
Nãofoi possivel realizar esta atividade, devido à pandemia.

EXcursa0
Dia Mundial do Chocolate

Os
utentesconfecionaram pão-de-lódechocolate para olancheAs cozinheiras contfecionaram pizzas para o jantar dos utentes, acompanhadas

Dia Mundial da Pizza

derefresco.

Realizámos um passeio até à Senhora do Monte, onde os utentes lancharam e

Dia do Amigo

falaram sobreaimportância dosamigos.

Para assinalar este dia convidámos os netos a realizar pequenos videos para

mais tarde mostrar aos avós. Realizámos ainda um lanche especial, onde os

Dia Mundial dos Avós

utentes receberam alguns miminhosdos seus familiares.
Feira de Associativismo

As
Festasdo Sr. do Calvário(Gouveia) não se realizaram.
Realizámos uma sessão fotográfica com os utentes, através

Dia Mundial da Fotografia

da utilização de

diversos adereços.
Organizámos

Jogos tradicionais

o

IV Torneio de Malha entre

os

utentes

e

no

final, foram

distribuídas medalhas pelos vencedores e participantes

Dia Mundial da Doença de
Alzheimer

Realizámos uma sessão informativa sobre o tema, onde abordamos diferentes
exercicios para estimular a mente.

Não foi possivelrealizar estaatividade, devido à pandemia.
Decorámos um placar da instituição com materiais alusivos ao tema.

Dia Mundial do Coração(29)

Inicio do Outono

Comemorámos a data aderindo à iniciativa e organização do Município de

Gouveia e do CLDS, contando com a colaboração ea animação do Grupo de

Dia do ldoso (02)

Concertinas de Gouveia.
Confecionámos uma ementa proposta pelos utentes, com pratos relevantes para

Dia Mundial da Alimentação

(16)

OS mesmos.

Halloween (31)

Fizemos um lanche temáticoedecorámos ainstituigão com motivosalusivos.

Estimulação cognitiva

de demência decadautente

Foram feitas diversas atividades de estimulação cognitiva respeitando o estado

Cada utente realizou diferentes exercícios de treino e de movimento das mãos,
dedos e pulsos. Realizaram exercícios de sequências para as mãos e exercicios

Dia dedicado à estimulação
das mãos (17)

de apuramentodo sentido do tato
Preparámos o magusto com os utentes, rachamos as castanhas, fizemos quadras

alusivas ao tema, fomos apanhar caruma e preparámos o lanche convivio, onde

São Martinho (11)

estiveram presentes a musica e os jogos. Cada utente põde assar as suas

castanhas, embora alguns com o auxilio necessário.
Preparação do Advento para

mês de dezembro (23,24)
Teatro para o Natal (26)

Decoração de Natal (29)
Sessão fotográfica de Natal

Corrida de jomais
Coreografia musical

Magia de Natal

5 Sentidos
Lembrança de Natal

Os utentes realizaram 25 desenhos alusivos á

o

com diferentes materiais.
Lemos,

com os

utentes,

o

texto

para

a

época

natalicia

pintados

e

feitos

peça de teatro de Natal. Criámos

uma

canção natalicia para o final da apresentação da peça e realizåmos osensaios.
Criámos enfeites natalicios e decorámos a instituição.

Criámos um cenário de Natal e foi tirada uma fotografia acada utente.
Realizámos um jogo competitivo e divertido com os utentes.
Efetuámos

uma

coreografia

musical de Natal

com

fitas de

ginástica

ritmica

coloridas.
Conversámos, com os utentes, sobre o Natal e a sua magia, e fizemos também,
alguns truques de magia.
Estimulámos os 5 sentidoscom diferentes jogos e atividades.
Os utentes, com materiais recicláveis e doces, criaram lembranças de Natal que

trocaram entre elesS.

Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias...
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6-Execução Orçamental
Desde o més de março de 2020, altura em que a OMS declarou a pandemia do novo coronavirus, Cujos
retlexos cconómicos e financeiros foram sentidos durante o exercício económico desse ano e, bem assim, no

Seguinte, e mesmo levando em consideração o montante e a eficácia dos apoios e estimulos estatais para a
nossa resili ncia

e tendo em cota a incerteza quanto ao potencial impacto da sua duração, é possi'vel apurar

equantificar os cfeitos diretos e indiretos do presente contexto na atividade futura da Liga.
Colidiu com os serviços assegurados pela instituição, desde logo, pela manutenção da interrupção da

prestação de serviços em Centro de Dia e, no âmbito das medidas legais associadas ao controlo da pandemia,

atetando, obviamente, o resultado das operações em 2021, mas não só. As dificuldades financeiras
agravaram-se no último trimestre do ano com o forte e inesperado aumento dos preços de energia, tanto do

gás como da eletricidade e combustivel.
Como referido, e perante a incerteza e todos os imponderáveis decorrentes da situação que vivemos e qual a

evolução até ao final do ano, não nos foi possível perspetivar uma redução no volume de rendimentos.

Paralelamente, também sabemos que a vertente dos gastos associados à operação irá manter-se, desde logo
pelo acréscimo dos gastos referentes às operações de controlo e mitigação dos riscos de contágio da
epidemia, as quais se têm revelado eficazes, mas sobretudo dos custos energéticos.

EXECUCÃOORÇAMENTAL
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

Orçado

Executado

Diferença

Géneros Alimentares

56 237,60¬|

48 478,099¬

86,2%

Eletricidade, Combs. e Outros Fluidos

23 250,899¬|

34668,51¬
1031,49E

149,1%
100,7%

49 316,55 ¬

100,6%

Material de Desgaste Escritório

1 024,81 ¬

Outros Fomecimentos e Serviços

49 040,83 E

-

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

Outros Gastos c/ Pessoal
Amortizações

159 478,88 ¬

164 076,81 ¬

35 264,65 ¬|

34 821,23 E

7755,84 ¬

5 294,73 ¬

68,3%

2632,63 ¬

7999,00 ¬

303,8%

12 884,00 ¬

11 544,00 ¬

89,6%

102,9%
98,7

Impostos

226,23

562,57 ¬

Custos e Perdas Financeiras

804,00 ¬

248.7%

624,24 ¬

77,6%

Outros

166,26 f|

0,00

0,0%

Soma|
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PROVEITOS E GANHOS

Orçado

Diferença

Arrecadado

Comparticipação de Utentes

197 817,09 ¬|

180 835,400¬

Subsidio Segurança Social

131 732,28¬

148 552,65

Outros Subsidios

Outros Proveitos Operacionais
Proveitose Ganhos Financeiros

Analisando

a

execução anual,

em

contraponto

4 990,18 ¬

261,4%

19 775,33 ¬

31 302,32¬

158,3%

0,00

351 234,04 ¬|

com o

112,8%

1909,34¬
0,00
Soma

91,4%

que

0,0%

104,1%|

365 680,55 ¬

havíamos previsto

e no

que diz

respeito

a

receita,

apuramos que a diferença entre o orçamentado e o executado superou em 3,9% as receitas estimadas.

Relativamente à despesa global, esta excedeu ligeiramente o que havíamos calculado em 2,7%, mantendo
mais

um

exercício

com um

Foi tambem um ano de

finais de 2020,

mas

ligeiro superavit de 1,2%.

forte investimento, dado que

as

obras de

ampliação da

ERPI tiveram

o seu

início

em

desenvolveram-se ao longo de todoo exercício de 2021.

Assegurámos, face às necessidades, reparações e manutenção do edificio e de alguns equipamentos e
adquirimos novo mobiliário e apetrechos indispensáveis ao normal funcionamento da instituição.

61-Demonstraçãodos resultados
Em

2021, apresentamos

resultado

líquido positivo global de Euro: 7.263,33¬, formado essencialmente
pelo resultado líquido positivo inerente às receitas da atividade normal (365.680,55¬), pelos resultados
obtidos

com os custos

um

de

(358.417,22¬). Considerando

que,

com a

adoção

do

SNC-ESNL,

as

demais

informações de natureza económica e financeira se encontram explicadas com grande detalhe no Anexo às

Demonstrações Financeiras, para o mesmo se remete a explicação da formação do resultado líquido e
comparação com o resultado do ano em análise. Por último e à semelhança do praticado em anos anteriores,
a

Direção propõe

aos

associados que

resultado do exercício,

o

no

montante de

7.263,33¬, seja levado

à conta

de resultados transitados.
As principais fontes de receitas continuam sustentadas nas transferências da Segurança Social e relativas aos

protocolos celebrados com o ISS, que neste exercício representam cerca de 40%,

valor acrescido do subsidio
complementar no âmbito da medida de apoio à domiciliação dos utentes de Centro de Dia e do apoio à

aquisição de EPIS, no âmbito da medida *Adaptar Social+". As mensalidades dos utentes, que representam
metade da receita, estão ligeiramente abaixo do ano anterior, devido ao fator de atualização.
A

consignação do IRS e

do

IVA,

mas

sobretudo

a

campanha de angariação de donativos para as obras

foram

as principais fontes de receita extraordinária, abrangendo 4% da receita.

Relativamente

aos

encargos,

a

alteração

mais sensivel continua

salarial que globalmente
representa 60% da totalidade da despesa geral, registando um decréscimo ligeiro de 2% face ao ano anterior.

Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias
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Ouro dado

estrutural, que deve

eletricidade, com

um

aumento

CUSTOSE
PERDAS

2021

Géneros Alimentares

48478,09¬E

merecer

já registado

a

análise, é o crescente aumento
exercicio de quase 10 pontos

nossa

neste

PROVEITOS E

2019

Combustivel e

34668,51¬E

Outros Fluidos

44 079,33¬

55 871,61 E

24 829,62E

24 481.52 ¬

Comparticipação
de Utentes

Subsidio
Segurança Social

Material de

1031,49¬

Escritório
Outros

Fornecimentos e

Serviços
Remuneraçoes
Certas

49 316,55¬

164 076,81E

756,04¬

50650,91¬
156

34821,23E

34774,46¬

33 009,04 E

Seguros Acid. Trab.
e Doenças Prof.
Outros Gastos com

5 294,73

4 679,46¬

I 763,29

|Pessoal

7999,00¬

10320,16¬E

11 544,00E

11 544,00

Remunerações

Amortizações
Impostos

457,64

624,24E

104,16¬

0,00

5,4%

2,4% |

31 302,32E

12

324,72¬

23 473,04

0,00¬

0,00

0,00 E

Outros Ganhos

4 990,18¬

8076,81 E

365 680,55¬| 343 408,55 ¬

338 102,45 ¬

300,00E
330 821,05 ¬

Total

6,8%

2021:

6,1%

1,5%|

seguintes

APOIO DOMICILIÁRIO

ERPI

1.036,40

1.520,76e

4.706,17¬

melhor

elucidação

dos

associados, apresentamos
quinquénio relativamente quer à despesa, quer à receita
nossos

Evolução da despesae da

receita

no

de

seguida

a

4,5%

indicadores

CENTRO DE DIA

uma

evolução

no

quinquénio

350000
300000

250000
200000
150000
100000

50000

2018

2019

2020

2021

ODespesa Receita
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em

último

400000

2017

E

3 082,26¬

Resultado líquido do exercício: 7 263,33¬
Desdobrado em função de cada resposta social, este resultado
líquido apresenta os

Para

101,18E 123 240,75 E

11 657,10 ¬

237,59¬

0,00
124,70E
Total 358 417,22¬ 338 998,27¬|

145

56,70 ¬

562,57E

Custos e Perdas

2019

148 552,65E

Proveitos e Ganhos
Financeiros

153 914,84 E

2020

182900,39¬| 183 311,85 ¬

Operacionais

48 853,88 ¬

e

180 835,40¬

Outros Proveitos

455,43

897,84E

Encargos Sobre

Financeiras
Outros

2021

GANHOS

|Eletricidade;

combustiveis

percentuais.

APRESENTAÇÃO DE CONTAS
2020

com
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6.2 Saldos financeiros
Os saldos

financeiros

em

31 de dezembro de 2021

- Caixa Geral de Depósitos... 37.207,57¬
(2.723,95¬

na

conta

Montepio Geral

-

.

apresentavam

os

seguintes valores

0354021401830 e 34.483,62¬ na conta 0354031030030);
-0,74¬

* * * * * *****

- Caixa

.276,65¬

6.3 Passivo corrente
passivo corrente a entidades públicas e fornecedores totalizava, no encerramento da conta de gerencia, o
valor de

19.236,87¬,

conforme

não existindo

declarações extraídas e

quaisquer dívidas

quer à segurança

social, quer

å autoridade tributaria,

anexas às contas.

6.4-Financiamento obtido
Em 31 de

Dezembro de 2021, havia um encargo resultante do
empréstimo bancário de médio prazo,
contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, com o saldo total de 48.611,12¬ (quarenta e oito mil seiscentos
e onze euros e doze centimos) resultantes do investimento nas obras de ampliação da ERPI.

7-Orgãos Sociais
Durante

este

exercício não houve alteração à

composição relativamente

aos

sócios que

compõem

os

órgãos

sociais da Liga. O número de membros efetivos manteve-se, todos sem qualquer tipo de remuneração, e
distribuidos da seguinte forma:
- Mesa da Assembleia Geral:
- Presidente: Joaquim Carvalho Mendes

-1"Secretário: Ana Paula Alves Morgado Mendes

2 Secretário: Manuel Casal Gouveia
- Direção:

- Presidente: Joaquim Lourenço Sousa

- Vice-Presidente: Maria Isabel Almeida Sousa

Secretária: Ana Maria Freitas Magina Alves
- Tesoureira: Maria do Céu Noutel Monteiro Oliveira
- Vogal: José Lourenço Sousa

- Suplente: Silvino Maria Silva
-

Suplente: Maria de Lurdes Nogueira Morgado

- Conselho Fiscal:

- Presidente: José dos Santos Rainha
- Vogal: Laura de Jesus Garcia

Vogal: César dos Santos Lopes
Liga Humanitaria Social e Cultural de Aldeias .
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-Conclusão
Queremos reafirmar que os objetivos a que nos propusemos, embora condicionados financeramente, 10ram

alcançados, consolidados nos valores que defendemos para a nossa instituição, apesar dos constrangimentos
impostos pela pandemia. Desenvolvemos a nossa atividade de solidariedade social enquadrada no espeito

pelos direitos dos nossos utentes, baseando a ação em principios de justiça, responsabilidade social,
tolerancia, ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, apoiada na qualidade dos serviços, contando
sempre com a dedicação, o empenho e o envolvimento dos nossos profissionais.
Por isso, a Direção agradece a todos os seus colaboradores, que no exercício das Suas funçoes
demonstraram zelo, competência e elevado sentido de responsabilidade, dando sempre o seu melhor.
Queremos expressar quanto apreciamos o valor da vossa dedicação, realçando a especial cooperação da

maioria, salvaguardando a ordem e a disciplina, mantendo, assim, esta Liga Humanitária o seu estatuto de

entidade respeitada e respeitadora no seio da comunidade de que faz parte.
Fomos exigentes na políitica de qualidade, contribuindo para a manutenção e ocupação dos nossos utentes,
apesar das dificuldades, destacando o magnífico trabalho desenvolvido pela nossa terapeuta ocupacional ao

longo dos anos de permanência na Liga. Porém, ao querer abraçar outro projeto de vida, desejamos à jovem

Daniela as maiores felicidades pessoais e profissionais, e queremos dizer-lhe que lhe estamos gratos pelas
dinamicas geradas, pelos desafios propostos, mas, sobretudo, pelo trabalho realizado e pelos resultados

alcançados.
A sustentabilidade económica e financeira, importante para a aplicação da nossa politica de qualidade, foi,

também, um dos designios alcançados, tendo fechado o exercício com um resultado escasso, mas positivo.
Nesta vertente, é de salientar o éxito que teve a campanha de angariação de fundos para as obras, mas
também a consignação do IRS e do IVA. Queremos agradecer a todos quantos se dignaram contribuir para
estas causas e cuja colaboração nos permitiu um desempenho económico mais equilibrado.

Um forte agradecimento aos membros dos órgãos sociais e amigos voluntários pela disponibilidade
permanente no acompanhamento das atividades da instituição.

Lembrar, ainda, todos quantos no último ano nos deixaram, diretores, utentes e associados. Fica a nossa
eterna saudade.

Por fim, uma palavra de reconhecimento a todas as entidades com quem a Liga se relacionou ou estabeleceu
parcerias e que continuam a depositar confiança nos nossos serviços.

Muito obrigado a todos!
Aldeias, 1l de março de 2022
A Direção

No ámbito do disposto os estatutos, a Direção vai submeter à apreciação e à votaço

da Assembleia Geral este

Relatório de Atividades e as Contas referentes ao exercicio económico do ano 2021 em 27 de março de 2022
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Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501893687

Moeda: (Valores em Euros)

DATAS

RÚBRICASs

NOTAS

31 DEZ 2020

31 DEZ 2021

ACTIVO
Activo não corrente

Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e artístico e cultural

|Ativos intangiveis
Investimentos financeiros

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Outros Créditos e ativos não correntes
Outros Créditos e ativos não correntes

467 306,42|
0,00
0,00
3 121,20
0,00

403 368,36

0,00
0,00
2 488,62
0,00

0,00

0,00

3523,95

3 523,95

473951,57

409 380,93

4 540,36

3 857,48

Activo corrente

|Inventários

Créditos a receber
Estado e outros entes públicos

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

5 255.27

3 394,41

6 494,47

3850,60

1957.50

1468,50

38

1507,51

Deferimentos

Outras Contas a Receber

1027,17

Caixa e depósitos bancários

38 117,72

58586,87|
Total do ativo

532 538,44|

8

247,98
182,08

112 508,56
521 889,49

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIvo

Fundos patrimoniais

Fundos

Excedentes técnicos

Reservas

Resultados transitados
Excedentes de revalorização
|Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado liquido do periodo
Total dos fundos patrimoniais

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

279 286,49

274 876.21

0,00

132398,51
411 685,00
7 263.33
418 948,33

0,00
135 976.85
410 853,06
4 410,24
415 263,30

Passivo
Passivo não corrente

Provisões

0,00

0,00

Provisões específicas

48 611,12

Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

0,00

0,00
50 000,00|

0,00

0,00

48 611.12

50 000,00

15 200,18

13491,91
4 721,65

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e entes públicos

4036,69
0,00

Financiamentos obtidos

Deferimentos

Outros passivos correntes

27 661.81

64 978,99

56 626,19

Total do passivo

113 590,11

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

532 538,44

ADirecção

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

0,00

34 165,73
11 576,39

O responsável

10 750,82

106 626,19
521 889,49

Liga Humanitária Social Cultural

de

Aldeias

Contribuinte: 501893687

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERIODO0

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021

Moeda: EUROS

PERÍODOS

RENDIMENTOS EGASTOS

NOTAS

2020

2021

Vendas

serviços prestados
Subsidios, doações e legados à
exploração
Variação nos inventários da produção
e

Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas

e

das matérias

consumidas

Fomecimentos e serviços externos
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
receber

(perdas/reversões)

Provisoes (aumentos/reduções)
Provisoes especificas (aumentos/reduçõcs)
Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

Resultado

antes

de

depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversðes de depreciação e de amortização

Resultado

operacional (antes de gastos de financiamento eimpostos)

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

182.900,39

153.542.83

148.183,44

0,00

0,00

0,00

0,00
44.079,33

48.478,09
85.016,55
212.191,77

Gastos com o pessoal

Imparidade de dividas a

180.835,40

76.236,57

206.671,92|

0,00
0,00

0,00|

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.302,32|
562,57

12.324,72

19.431,57|

16.058,44

11.544,00

11.544,00

7.887,57

4.514,44

0,00

0,00

624,24

104,16

7.263,33

4.410,28

0,00

0,00

7.263,33

4.410,28

0,00

362,29

